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Förord: 
När jag stod inför val av ämne till examensarbetet tog jag chansen att fördjupa mig i något 

som för mig var obekant. Huvudanledningen till att jag valde att fördjupa mig i just 

individuella utvecklingsplaner är att jag kände mig villrådig inför skrivandet av dem. Inom 

kort skall jag ut till en verksamhet där skrivandet av planerna är i full gång men jag hade inte 

fått kunskap i hur detta skulle göras eller för den delen varför. När jag sedan påbörjade denna 

studie förstod jag att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna är mer mångbottnat än 

jag någonsin kunde ana. Planerna berör hela skolans filosofi och tvingade mig gå till botten 

med de tankar som skolans verksamhet vilar på. Eller som jag snarare vill skildra det - gav 

mig möjlighet att fördjupa mig i dessa. För genom detta examensarbete känner jag att jag har 

utvecklat min roll som pedagog och att min professionalitet har stärkts. 
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1. Inledning 
I mars 2005 gick ett pressmeddelande ut från Utbildningsdepartementet. Alla elever i 

grundskolan skulle från och med vårterminen 2006 få en individuell utvecklingsplan (IUP). Nu 

skulle det säkerställas att alla elever under sin skoltid tillgodogör sig de grundläggande 

kunskaperna. Uppföljningen på individnivå skulle stärkas och måluppfyllelsen förbättras. 

Elevens behov skulle på ett tidigt stadium uppmärksammas och tillsammans med elev och 

föräldrar skulle skolan komma överens om behov och åtgärder som behövs för att eleven ska 

kunna nå målen.1  

 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i kontakt med individuella 

utvecklingsplaner och har då märkt att det råder meningsskiljaktigheter om vad sådana planer 

egentligen ska innehålla. Samtidigt som jag såg att skolans arbete med planerna låg på is 

eftersom den nuvarande skolministern Jan Björklund gjort ett uttalande i mars 2007 om att IUP 

ska slopas i det kommande skollagsförslaget. Därför tyckte jag det var intressant att fördjupa mig 

i fenomenet IUP och se dess bakgrund och syfte men framför allt hur innehållet kan utformas. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att få en fördjupad kännedom om hur individuella utvecklingsplaner 

kan utformas genom att titta närmare på hur fyra skolor utformat sina planer. Dessa skolor är två 

friskolor samt två kommunala grundskolor. 

1.2 Frågeställning 
Vad dokumenteras i de individuella utvecklingsplanerna? 

Vad sätts särskilt i fokus? 

1.3 Disposition 
För att få hjälp att tolka planernas innehåll har jag utgått från de ideologiska tankar som ligger 

bakom skolkulturen idag samt se hur läroplanen är skriven. Ett antal trender löper nu parallellt, 

en förändrad kunskapssyn och ett förändrat klassrumsarbete är två av dessa och en ny 

utvärderingskultur är en annan. Detta skriver jag mer om under bakgrund. Under bakgrund finns 

också en inventering av tidigare forskning och litteratur knutet till individuella utvecklingsplaner, 

en kort bakgrund till införandet planerna samt Skolverkets syn på dem. 

 

 

 
1 Regeringskansliet (2005) Individuella utvecklingsplaner för alla elever i grundskolan. Pressmeddelande, 
Utbildnings och kulturdepartementet 2005-03-31 www.regeringen.se sökord Ibrahim Baylan 2007-04-03 
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I metoddelen redogörs för de avvägningar och ställningsstaganden som gjorts i studien angående 

metod, material etc. Studiens upplägg presenteras liksom en beskrivning av skolorna som 

medverkar i studien. De metodval som gjorts i studien och den bearbetning av materialet som 

genomfördes uppges. Även textanalys som metod beskrivs och då särskilt kvalitativ textanalys, 

vilken är den inriktning som används i studien. En skildring av de etiska aspekter som berör 

studier som denna och de hänsynstaganden som gjorts utifrån de etiska principerna görs också. 

Sist i metoddelen följer en beskrivning av studiens tillförlitlighet. 

 
Därefter följer en presentation av studiens resultat vilka därefter analyseras i 

diskussionsavsnittet. I diskussionsavsnittet finns även en kort metoddiskussion samt de slutsatser 

jag gjort angående IUP utifrån detta arbete. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs hur idén om de individuella utvecklingsplanerna politiskt växer fram och 

vilka förändringar införandet innebar för lärare, elev och deras vårdnadshavare. Här finns även 

en inventering av rapporter, avhandlingar och böcker som berör individuella utvecklingsplaner 

samt Skolverkets råd och rekommendationer. Mål av två skilda karaktär infördes i och med 1994 

års läroplan och deras funktion beskrivs efter ett kort skildring av den nya utvärderingskulturen. 

Men först finns de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter –kunskapssynen 
Som hjälp för att tolka och kunna förstå de resultat studien ger har jag valt att fördjupa mig i 

planerna utifrån den kunskapssyn som råder nu. Detta beroende på att kunskapssynen i mångt 

och mycket utgör själva grunden för planerna. 

 
Vi anses nu har lämnat industrisamhället bakom oss och trätt in i en ny era som karaktäriseras av 

ett rikt flöde av kunskap och information.2 Kunskapssynen har historiskt sett dominerats av den 

traditionella förmedlingspedagogiken. Där ses kunskapen som en färdig produkt som ska läras in 

och testamenteras på prov. Denna kunskapssyn har dock ifrågasatts tillfördel till den 

pedagogiska progressivismen. Här är elevens intresse och motivation central för själva 

lärandeprocessen och egna erfarenheter, tolkningar och förståelse har större utrymme. Istället för 

att se kunskap som ”ett paket” ses kunskap som ”en katalog”.3 Frontfiguren var John Dewey och 

ord som ”experimentalism” och ”learning by doing” blev centrala, samtidigt som eleven skulle 

nå vissa förutbestämda mål.4 Då läroplanen Lpo94 infördes medförde det förändringar i 

kunskapssynen. Den läroplanen vilar på en socialkonstruktivistisk kunskapssyn.5 Det 

sociokulturella perspektivet på lärande menar att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en 

kontext” och inte så mycket genom enskilda processer. Där är det sociala samspelet mellan 

individer viktiga.6  

2.2 Hur de individuella utvecklingsplanerna växer fram 
De senaste femtio åren har synen på betyg och bedömning förändrats. Betydelsen av de formella 

betygen har minskat samtidigt som intresset för samtal och dokumentation om elevens 

kunskapsutveckling ökat. På 1950-talet infördes åhörardagar och upplysningar till föräldrarna 

 
2 Statens offentliga utredningar 1992:94 Utbildningsdepartementet Skola för bildning Stockholm: Nordstedts 
tryckeri AB s.42  
3 Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? Stockholm: Liber s.27-30 
4 Statens offentliga utredningar 1992:94 Utbildningsdepartementet Skola för bildning Stockholm: Nordstedts 
tryckeri AB s.46 
5 Ellmin, Roger (2006) Rätt dos för lärande Malmö: Gleerups Utbildning AB s.83 
6 Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande Lund: Studentlitteratur s. 41-42 
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vid sidan av bokstavsbetygen. Tio år senare byttes betygen till siffror och samtidigt kom en 

kontaktbok där målsman fick mer insyn i elevens studieresultat. Intresse för samtal ökade under 

70-talet. Betygen tog bort för grundskolans tidigare år (undantaget vårterminen år 3 och 6) för att 

istället ersättas av muntlig kontakt. Samtidigt togs också betygen i ordning och uppförande bort. 

I läroplanen från 1980 infördes kvartsamtal som obligatoriskt moment två gånger per läsår. Vad 

som skulle tas upp på dessa var dock upp till lärarna.  

 
När så 1994 års läroplan utkom ersattes kvartsamtalen av utvecklingssamtal. Klara instruktioner 

infördes.7 I grundskoleförordningens sjunde kapitel stod att:  

Lärarna skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång. Minst en gång varje termin skall lärare, eleven och elevens vårdnadshavare 
samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.8

 
Dessutom kunde vårdnadshavaren utöver dessa samtal få kompletterande information skriftligt 

om så önskades, dessa fick dock ej vara av betygskaraktär. Namnbytet från kvartsamtal till 

utvecklingssamtal innebar att dess innehåll skulle vara mer framåtblickande än en summering av 

vad eleven kan vid en tidpunkt, nu skulle elevens utvecklingsarbete stödjas.9 Så medan 

kvartsamtalen var en slags avrapportering så fokuserar utvecklingssamtalen på framtida mål.10 

Som en slags förlängning av denna utvecklingslinje infördes de individuella 

utvecklingsplanerna.11 Från och med jan 2006 skulle alla elever i grundskolan ha en egen plan.12

 
Varför uppkommer då de individuella utvecklingsplanerna just nu? Det är inget enkelt svar. 

Arbetet med planerna är en del av en lång tradition där barnet placeras i centrum. Fokus på 

eleven som individ kan kopplas till neoliberalismens tankar om individens ansvar och frihet. En 

viktig del av att vara människa i dagens västerländska samhälle är att vara en självständig 

individ. Barnets systematiska utveckling av självständigheten är viktig och beskrivs i de 

utvecklingspsykologiska teorierna.13 Samtidigt präglas vårt skolsystem av det sociokulturella 

perspektivet där liksom tidigare sagts det sociala står i centrum.14

2.3 Det förändrade klassrumsarbetet 
Roger Ellmin menar i Rätt dos för lärande att det praktiska klassrumsarbetet samt synen på 

undervisningen kommer att förändras nu då individuella utvecklingsplaner införs. Förändringar i 

 
7 Ellmin s. 24-30 
8 SFS, Grundskoleförordning, 1994:1194, ändring SFS 2005:179, Kap 7 www.regeringen.se  
9 Ellmin s.24-30 
10 Hofendahl, Johan (2006) Riskabla samtal Stockholm: Arbetslivsinstitutet & författare s.9 
11 Ellmin s.34 
12 Regeringskansliet (2005) Pressmeddelande 
13 Elfström, Ingela (2005) Varför individuella utvecklingsplaner? Stockholm: Lärarhögskolan s.92-99 
14 Dysthe s. 41 
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form av att bättre kunna möta ”varje elevs utvecklingsbehov och individuella 

utvecklingsprocess”.15 Detta är en bild som delas av Elfström som gjort en omfattande studie på 

individuella utvecklingsplaner16 och vad de innehåller. Hon menar att de individuella 

utvecklingsplanerna verkar som ett styrinstrument för skolans verksamhet men också påverkar 

de idéer om och definitioner av barn, kunskap och lärande som råder.17

 
Då eleverna utifrån arbetet med planerna får bättre överblick, kan sätta upp mål samt funderar på 

sitt lärande och sina lärstrategier blir läraren mer en vägledare. Läraren ska fortfarande undervisa 

men också samtidigt följa och stödja elevens utveckling och leda eleven på rätt väg. Elevens 

behov sätts i centrum och undervisningen anpassas efter detta. Då planerna används frekvent 

förväntas de förändra klassrumsarbetet och själva synen på undervisningen så att skolan bättre 

kan möta eleverna och deras individuella utvecklingsbehov.18

2.3.1 Lärarnas roll 
På senare år har så kallade kontaktlärare eller mentorer införts (huvudsakligen på grundskolans 

senare år). Införandet skedde för att få ett större fokus på elevens individuella lärande samt för 

att öka det sociala stödet. Mentorerna har ett särskilt ansvar för ett visst antal elever och håller 

kontakt med deras respektive föräldrar. De fungerar också som språkrör för skolan samt 

vidarebefordrar information från andra lärare vid exempelvis utvecklingssamtal.  

 

Mentorerna ska utvärdera elevernas kunskapsutveckling och hjälpa dem att själva kunna 

utvärdera denna för att sedan sätta upp nya mål. Då de individuella utvecklingsplanerna infördes 

fick mentorerna uppgiften att administrera dessa.19 Mentorn skall huvudsakligen vara en 

pedagog och inte inta rollen som kurator eller socialarbetare utan istället intressera sig för hur 

eleven tänker, känner och agerar i skolans värld.20

 
Lärarna ska lära eleverna att axla deras förändrade roll som bland annat innefattar att planerna 

sin undervisning och se sitt lärande. Nu ska eleverna få större möjligheter att påverka arbetssätt 

och därmed påverkas lärarnas roll.21 Läraren verkar som en coach eller handledare som stödjer 

eleverna då de söker sina egna vägar till lärande.22

 
15 Ellmin s.36 
16 Se vidare under avsnittet tidigare forskning 
17 Elfström s.124 
18 Ellmin s.36 
19 Ibid. s.37-38 
20 Ibid. s.37 
21 Ibid. s.53 
22 Gustavsson s.29 
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2.3.2 Elevernas roll 
Elevernas förändrade roll innebär att eleven själv tar ett större ansvar för sin skolgång och den 

utbildning de erhåller. Eleverna ska själva planerna studierna och kunna sätta upp mål för det 

egna lärandet. De anses ska söka sin egen kunskap och sedan kunna värdera denna kunskap. De 

individuella utvecklingsplanerna grundar sig i att eleverna har motivation för sitt lärande. 

Eleverna ska, för att kunna inneha en lust till att lära, bli stöttad i utvecklingen till sina 

inlärningsstrategier. De måste få lära sig hur de ska kunna lära, inte bara vad. Planen ska hjälpa 

eleven att erhålla en struktur för det den ska lära sig. Frågor som då är relevanta: Vad ska jag lära 

mig? Vad kan jag redan? Hur ska jag nå kunskap? Hur ska jag veta och visa att jag lärt mig?23  

2.3.3 Föräldrarnas roll 
Som ovan beskrivits har föräldrarnas kontakt med skolan ökat under tidens gång. Men de 

reformer som gjordes var ändå inte tillräckliga. I och med införandet av de individuella 

utvecklingsplanerna skapas nya möjligheter till kontakt mellan skolan och hemmet. 

Vårdnadshavarna ska få ett reellt inflytande i skolfrågor. 24

 
I arbetet med planerna skall vårdnadshavarna ses som jämlika25 med elev och lärare och dessa 

tre ansvarar tillsammans för att de individuella utvecklingsplanerna upprättas.26 Tillsammans ska 

de värdera den kunskapsutveckling gentemot målen som eleven gör och utifrån det sedan 

formulera nya mål. Detta medför att föräldrarna ska vara insatta i skolans mål.27

2.4 Den nya utvärderingskulturen 
Tillämpningen av de individuella utvecklingsplanerna förändrar den traditionella 

utvärderingskulturen. Traditionellt betraktas kunskap som ett slags ”paket” av detaljerad 

information. Detta paket skall överföras till den som skall lära sig och då handlar utvärderingen 

om att kontrollera att denna information överförts.28

 
Förut menade man att det var lärarens roll att förmedla denna kunskap till eleverna och att 

eleverna sedan lagrade denna. Idag menar man istället att eleverna ska forma sin egen kunskap 

tillsammans med andra under det att läraren finns där som stöd. Den utvärdering och bedömning 

som görs fokuserar då inte längre på att eleven skall återge minneskunskaper vilka anses 

antingen vara rätt eller fel utan det är mer fokus på vilken kvalité dessa kunskaper har.29  

 
23 Ellmin s.41 
24 Ibid. s.41-43 
25 Skolverkets allmänna råd & kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen (2005) Stockholm: Skolverket s.11 
26 Ellmin s.41-43 
27 Ibid. s.46 
28 Ibid. s.48-49 
29 Lars Lindström och Viveca Lindberg red. (2005) Pedagogisk bedömning Stockholm: HLS Förlag s.193 
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Utvecklingen har gått från summativ bedömning till en formativ. En summativ bedömning är en 

summering av vad eleven kan vid en tidpunkt, exempel på summativ bedömning är betyg. Den 

formativa bedömningen ska istället vara ett stöd i elevens lärandeprocess. Elevens bedömning av 

dem själva inkluderas här. Black och William (1998:2001) konstaterade i deras sammanfattning 

av över 20 studier att elevernas lärande förbättrades när den formativa bedömningen stärks. 

Dessutom verkar de ”lågpresterande” eleverna vara de som tjänar mest på att bedömningen är 

formativ. Genom att inte bara berätta vad som är bra utan också få veta vad som bör förbättras 

och hur stärks lärandeprocessen. Det är detta den formativa bedömningen handlar om. Den 

feedback som ges i formativ bedömning är av två slag. Den ena handlar om att medvetandegöra 

för eleverna om deras kvalitéer och kunnande. Där hjälper läraren eleven att tro på sig själv och 

få kunskaper om vad den kan. Den andra delen handlar om att eleven får vetskap om vad den ska 

arbeta vidare med. Eleven och läraren sätter upp mål tillsammans som ska vara relaterade till 

styrdokumenten och som bör vara konkreta. 30

 
Med enbart summativ bedömning finns risken att eleverna uppfattar bedömningen som 

stämplande och dömande menar författarna till boken Pedagogisk bedömning. Om istället den 

formativa bedömningen råder upplevs själva bedömandet som stödjande.31

2.5 Målens nya karaktär 
Vi befinner oss just nu i en slags brytningstid. Inte bara i den svenska skolan utan även globalt 

sett, vilket påverkar förhållandet mellan välfärdsstaten och medborgarna. Såväl barn som vuxna 

har fått nya normer där flexibilitet, ansvarstagande, självständighet och problemlösning är några 

av grundidéerna. Ansvaret har flyttats från samhället till individen (elev, vårdnadshavare, lärare) 

samt från staten till kommunerna. För att tygla den nyvunna friheten infördes ett kontrollsystem 

anpassad till målstyrning. Gemensamma, enhetliga mål sättes upp.32 Mål finns både på statlig 

och kommunal nivå samt för varje skola och enskild elev.33

 
Målen som är skrivna i läroplanen är i form av strävansmål samt uppnåendemål. Vissa mål ska 

alla uppnå och andra ska eleverna sträva mot. De mål som undervisningen i ämnet skall sträva 

mot är det som ska styra undervisningen i och med att dessa utbildningsmål ska vara underlag för 

de lokala arbetsplanerna och dess undervisningsmål. Dessa mål ska alltså visa vilken inriktning 

undervisningen ska ha. Utgångspunkten är att läraren tillsammans med eleverna ska planera och 

 
30 Lindström & Lindberg s.112-113 
31 Ibid. s.250 
32 Elfström s.124 ff. 
33 Gustavsson, s.37-38 
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genomföra undervisningen utifrån dessa strävansmål. Elevernas utveckling av färdigheter, 

insikter, erfarenheter med flera är termer som hör ihop med detta. Målen ger direktiv för vad som 

ska strävas emot och har ingen övre gräns för vad eleverna kunskapsmässigt kan utveckla. De 

har alltså en kvalitativ inriktning.34 Strävansmålen finns i såväl lärarplanen som i kursplanerna 

och kan vara av karaktären: ”Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för 

sina studier och sin arbetsmiljö”.35 I kursplanen för naturvetenskap står: ”Skolan skall i sin 

undervisning i naturvetenskap sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att beskriva, förklara 

och förstå omvärlden ut ett naturvetenskapligt perspektiv.”36  

 
Målen att uppnå däremot är mål som alla elever ska ha tillgodogjort sig i år 5 respektive år 9. 

Dessa är grundläggande färdigheter som alla behöver veta eller kunna. Målen att uppnå ska ej 

utgöra planeringsunderlag för undervisningen utan ska vara en referenspunkt för utvärdering.37 

Målen finns i läroplanen och kursplaner och motsvarar det som eleven skall ha uppnått för att få 

godkänt i respektive ämne år 9. I läroplanen står exempelvis: ”Skolan ansvarar för att varje elev 

efter genomgången grundskola känner till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om 

sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället”.38 I kursplanen för slöjd återfinns 

under de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: ”Eleven skall kunna ta 

initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen.”39

 
Elfström som gjort en studie på vad de individuella utvecklingsplanerna innehåller menar att 

målen i läro- och kursplanerna är i sig en motsättning där strävansmålen mer har en vidgad syn 

på kunskap och lärande medan uppnåendemålen är mer konkreta.40 Att klargöra skolans mål, 

såväl strävansmålen som uppnåendemålen, så att de blir tydliga och förståliga för alla parter 

anses vara en förutsättning för att de individuella utvecklingsplanerna ska fungera.41  

2.6 Skolverkets syn på de individuella utvecklingsplanerna 
Den 1 april 2005 bestämde regeringen att alla elever i grundskolan skulle ha en individuell 

utvecklingsplan senast från och med den 1/1 2006.  

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång. Minst en gång per termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 
samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 
(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell 

 
34 Kursplaner för grundskolan SOU 1993:2 Stockholm: Utbildningsdepartementet s. 18 
35 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94 (1998) 2.3 Elevens ansvar 
och inflytande. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
36 Kursplan naturvetenskap http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx  
37 Kursplaner för grundskolan SOU 1993:2 s. 19-20 
38 Lpo 94 2.2 Kunskaper 
39 Kursplan slöjd http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx 
40 Elfström s.124 
41 Ellmin s.46 



 11

                                                

utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå 
målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 
kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev 
och vårdnadshavare.42

 
I ändringen av grundskoleförordningen framgår dock ej konkret vad en sådan plan skall 

innehålla och för att vägleda pedagogerna framtogs en skrift (färdigställd oktober 2005) från 

Skolverket som gav allmänna råd och kommentarer angående den individuella 

utvecklingsplanen. ”Det [rådet] anger hur man kan eller bör handla och syftar till att påverka 

utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör således 

följas såvida skolan inte kan visa att den, fastän man handlar på andra sätt, ändå uppfyller kraven 

i bestämmelserna.” Råden gäller även fristående skolor.43

2.6.1 Utgångspunkter för IUP 
Skolan har i uppgift att informera eleverna och deras vårdnadshavare om elevernas 

kunskapsmässiga såväl som sociala utveckling. Lärarna bör utveckla ett gemensamt språk som 

används vid dokumentationen av denna och införa gemensamma rutiner för att dokumentera den 

utveckling och det lärande eleven gör. Information om elevens lärande och utveckling i 

förhållande till styrdokumenten skall ges vid utvecklingssamtalet. Vid samtalet skall de tre 

parterna lärare, elev och vårdnadshavare ses som jämlika och elev och vårdnadshavare skall ges 

möjlighet att förbereda sig inför detta utvecklingssamtal. Vid samtalet skall en dialog föras om 

hur elevens fortsatta lärande kan främjas. Här skall också klargöras vad var och en kan bidra med 

och ansvarar för. 44

2.6.2 Syftet med de individuella utvecklingsplanerna 
Den individuella utvecklingsplanen ska vara framåtsyftande och bör visa vilka insatser som 

behövs för att eleven skall utvecklas gentemot målen. Den ska skapa större möjligheter för 

eleven och vårdnadshavaren att delta i den individuella planeringen och ge eleven mer utrymme 

att ta ansvar för sina studier och påverka dessa. Genom de individuella planerna skall eleven ges 

ökade kunskap om och inflytande över sitt lärande och sin utveckling. Planerna skall dessutom 

ge kontinuitet då eleven byter skola, lärare eller grupp. 45

 
I skolverkets skrift framgår det att elevens självförtroende och motivation skall öka genom att de 

får se sina framsteg och att det är just utvecklingen som skall tydliggöras och stärkas - allt för att 

de ska nå målen. Genom att elev och vårdnadshavare får tillgång till information och 

 
42 SFS, Grundskoleförordning, 1994:1194, ändring SFS 2005:179, Kap 7, 2 § 
43 Skolverkets allmänna råd s.8 
44 Ibid. s.10 
45 Ibid. s.13 
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dokumentation före utvecklingssamtalet skall deras delaktighet i utvecklingssamtalet öka och 

samtalet blir då förhoppningsvis en dialog mellan tre likställda parter.46

2.6.3 Individuella utvecklingsplaners innehåll 
Inför utvecklingssamtalet genomförs en uppföljning och utvärdering av elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling i relation till styrdokumenten. Den individuella 

utvecklingsplanen skall upprättas utifrån detta. Skolverket menar att det är viktigt att den 

framåtsyftande individuella utvecklingsplanen innehåller konkreta beskrivningar om vad som 

skall göras för att eleven skall lyckas i skolarbetet. Insatserna skall vara preciserade så att det är 

klart vad som skolan kan göra och vad eleven kan göra samt vad vårdnadshavarna kan göra. De 

överenskommelser som görs mellan lärare, elev och vårdnadshavare skall framkomma i 

planen.47

 
Målen som ställs upp skall vara realistiska och där skall också framgå hur eleven skall kunna nå 

dessa mål. Målen ska vara såväl långsiktiga som kortsiktiga och alla parters insatser för att 

eleven ska kunna nå målen skall nertecknas i planen.48 Det planen skall utgå ifrån är ”elevens 

förmågor, intressen och starka sidor” och ska uttrycka positiva förväntningar på eleven. 

Uppgifterna skall inte vara av integritetkänslig art.49

 
I grundskoleförordningen (7 kap. 2 §) står att en individuell utvecklingsplan ska innehålla en 

plan för vad som skall göras för att eleven ska kunna nå de uppsatta målen och utvecklas i största 

möjliga mån. Där står också att det är den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen som skall 

stödjas. Någon slags värdering av elevens personliga egenskaper skall inte göras. I samma 

förordning påpekas att de uppgifter som skrivs in i utvecklingsplanerna inte får vara av 

betygskaraktär. 

2.6.4 Skillnad mellan åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan 
En individuell utvecklingsplan ersätter inte ett åtgärdsprogram eller vice versa. Från och med att 

författningen infördes ska alla grundskoleelever ha en individuell utvecklingsplan men därutöver 

kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas.50 I Grundskoleförordningens femte kapitel, första 

paragrafen, står att ett åtgärdsprogram skall utarbetas om det har uppdagats att eleven har behov 

 
46 Skolverket allmänna råd s.11 
47 Ibid. s.14 
48 Ibid. s.15 
49 Ibid. s.14 
50 Ibid. s.15 
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av särskilt stöd. Detta kan exempelvis vara om eleven inte kommer att uppnå målen. Det ska 

framkomma i den individuella utvecklingsplanen att ett åtgärdsprogram har utformats.51

 
Den individuella utvecklingsplanen ska uppdateras minst en gång per termin (i anslutning till 

utvecklingssamtalet) medan ett åtgärdsprogram upprättas vid behov52 och är inte tidsbundet. Då 

en individuell utvecklingsplan aldrig får innehålla integritetskänsligt material kan ett 

åtgärdsprogram utformas för att tillgodose behovet av sekretess.53

2.7 Tidigare forskning om individuella utvecklingsplaner 

2.7.1 Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och 
skolan 
Ann-Christine Vallberg Roth och Annika Månsson genomförde en studie 2002 som visar på de 

”Individuella utvecklingsplanerna som fenomen i tiden, samhället och skolan”. Material 

insamlades från fyra kommuner i södra Sverige och därutöver gjordes också ett flertal intervjuer 

med skolledare och rektorer. I studien framkom att det behövs förtydliganden kring IUP:s 

definition, syfte och relation till andra dokument samt vilken ansvarsfördelningen är.54

 
Studien visar på att det var skolans personal som utformat de individuella utvecklingsplanerna. 

Ibland hade de samarbetat med konsulter, vilka var läroplansmakare, men elev och 

vårdnadshavare var inte med i arbetet med planerna, detta trots att lärare, elev och 

vårdnadshavare ofta omnämns ha samma jämlikhet och ska vara: ”tre jämbördiga parter i olika 

visionära målskrivningar och styrdokument”. De kunde därför konstatera att konsulterna 

genomförde sin idé på liknande sätt i olika skolor oberoende av att verksamheterna skiljde sig åt. 

Planerna blev således homogent utformade istället för individuellt.55 Det fanns inget tecken på 

personlig formgivning och planerna fanns inte i något fall översatta till andra språk. Detta 

innebar svårigheter för dem som inte behärskar det svenska språket perfekt. Planerna var 

dessutom utformade med ett typiskt yrkesspråk vilket enligt författarna till studien medför att 

vissa parter och personer missgynnas medan vissa gynnas.56 Detta kan bidra till ökade klyftor 

mellan grupper i samhället menar de. Barn och deras föräldrar har inte alla samma möjligheter 

att vara delaktiga i elevens arbete och kunna ta ansvar för elevens lärande.57 Studien visade 

också att det fanns en oklarhet huruvida planerna skulle vara framåtblickande eller någon slags 
 

51 Moreau, Helena & Wretman, Steve (2006) Individuella utvecklingsplaner och allmänna råden. Solna: 
Fortbildning AB s.10 
52 Skolverkets allmänna råd s.15 
53 Moreau & Wretman s.10 
54 Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2005) Individuella utvecklingsplanerna som fenomen i 
tiden,samhället & skolan http://hdl.handle.net/2043/1822 s.6 
55 Vallberg Roth & Månsson s.12 
56 Ibid. s.3 
57 Ibid. s.24 
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redogörelse för elevens redan gjorda prestationer och utveckling. Det var heller inte klart om de 

var samtalsunderlag eller verkligen skulle ses som förpliktigande avtal.58

 
 I ”Individuella utvecklingsplanerna som fenomen i tiden, samhället och skolan” hänvisar 

författarna till Bauman (2002) som menar att vissa elever kan få stabilitet och trygghet om 

planerna är tydligt utformade med noga utskrivna mål att uppnå. Vallberg Roths och Månssons 

egen studie visar att eleverna själva är mycket positiva till planerna då de nu upplever mer 

delaktighet och ser sina påverkningsmöjligheter som fler. Själva konstruerandet av planerna var 

som tidigare sagts inget som elev och förälder var inblandad i men de kunde formulera egna mål 

samt bestämma tidsaspekten för när mål skulle uppnås och arbetsuppgifter genomföras.59

 
Angående planernas innehåll konstaterades i en undersökning gjord av Bartholdsson (2003) att 

hela 70 procent av de enkätfrågor eleven fick svara på före utvecklingssamtalet rörde elevens 

personliga utveckling. Medan 30 procent var kunskapsrelaterade. Den studie som Vallberg Roth 

och Månsson genomförde visar inte på hur stor del som består av elevens personliga utveckling 

kontra kunskapsutveckling men påpekar att det även förekommer uppgifter som rörde elevernas 

person i det material de undersökt: ”I majoriteten av vårt insamlade material av individuella 

utvecklingsplaner förekommer behovsområden som är relaterade till eleven som person, i form 

av primära, sociala och emotionella behov”. 60

 
Vallberg Roth och Månsson menar att de vanligaste handböckerna och normativa texter är ett 

temanummer av förskoletidningen (Janke & Klang-Mattsson, 1999) som rör utvecklingsplaner 

och utvecklingssamtal samt Zetterströms handbok ”Att arbeta med IUP” (2003). De framhåller 

att dessa handböcker och ”normativa texter” visserligen ger många råd, men inte ger ”underlag 

för en kritisk reflektion omkring individuella utvecklingsplaner som fenomen”. Enligt deras 

undersökning råder en okritisk övertro till IUP där nästan alla anser att dokumenten är jättebra.61

2.7.2 Individuell planering & dokumentation 
En omfattande studie om olika skolors arbete med IUP genomfördes för några år sedan. Ett 

tjugotals skolor fick 2002 på uppdrag av regeringen möjlighet att utveckla sitt arbete med 

planerna och därefter dokumentera detta arbete. Myndigheten för skolutveckling gjorde året 

därpå en sammanställning av den dokumentation som skolorna gjorde av sitt arbete med de 

individuella utvecklingsplanerna. I sammanställning framgår att det finns såväl problem som 

möjligheter med IUP-arbetet. Det framgick att de individuella utvecklingsplanerna synliggör 
 

58 Ibid. s.5 
59 Vallberg Roth & Månsson s.8 
60 Ibid. s.9 
61 Ibid. s.13 
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elevens utveckling mot de nationella målen, att mål och resultat blir tydliga för både elev och 

vårdnadshavare och dessutom att planerna skapar tydlighet och struktur. Denna tydlighet verkar i 

sin tur som motivationshöjande enligt rapporten och eleven får mer inflytande och kan därmed ta 

mer ansvar för sitt lärande.62

 
Ett av de största problemen som sammanställningen visar på är att mål att uppnå är mer 

framstående i dokumentationen än strävansmålen. Det har också visat sig vara svårt att bevara 

målets karaktär då arbetet med målen ska konkretiseras. Faran är att det blir mer framträdande 

vad eleven behöver göra istället för att visa på vad eleven behöver utveckla i form av kunskaper 

och kvaliteter. De har också sett att gruppens betydelse för lärande och utveckling har fått stå 

tillbaka till fördel av individens. Den starka fokuseringen på individen som person ökar risken 

för att elevens integritet skadas. Detta kan framför allt ske då planerna berör elevens personliga 

och sociala utveckling på så sätt att de blir alltför detaljrika samt mer kretsar kring elevens brister 

än potentialer. Dokumentationen som IUP innebär har dessutom visat sig vara tidskrävande för 

lärarna. 63 Att gå igenom elevernas planering och utvärderingar samt ge kommentarer tar mycket 

tid i anspråk.64

 
I sammanställningen klargörs några tydliga anledningar varför skolor arbetar med IUP. Dessa är 

bland annat för att öka elevers ansvarstagande och delaktighet samt för att öka motivationen samt 

måluppfyllelsen. Men också verka som ett stöd i lärarnas arbete samt för att få en överblick över 

elevens lärande och utveckling. Att få underlag inför utvecklingssamtalet är också en anledning 

som skolorna anger.65

 
Det framgår också i sammanställningen att det verkar som om eleverna går igenom en process 

där de behöver en tid för att lära sig att reflektera över sitt lärande. Många skolor har uppgett att 

deras elever till en början bara skrev vad de gjort istället för att tänka efter vad de faktiskt hade 

lärt sig. Med fler preciserade frågor, där eleven fick uppge vad den hade lärt sig och hur, hade 

gjort att eleven fått stöd i denna process.66

2.7.3 Varför individuella utvecklingsplaner?
Ingela Elfström genomförde en studie i syfte att förstå och belysa varför förekomsten av 

individuella utvecklingsplaner blir allt vanligare i förskolor och skolor och vad deras ändamål 

med IUP är. Som underlag för studien användes såväl intervjuer som dokument, främst i 

 
62 Myndigheten för skolutveckling Individuell planering och dokumentation Dnr 2003:251 s.3 
63 Ibid. s.3-4 
64 Ibid. s.30 
65 Ibid. s.12-13 
66 Ibid. s.40 
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förskolan. Studien visar att de dokument som används i arbetet med planerna är dels en 

nulägesbeskrivning av eleven och dels själva planen där de nya målen skrivs in. Vilka 

ämnesområden som finns med i nulägesbeskrivningen styr sedan till stor del det som tas upp i 

planen. Nulägesbeskrivningen av eleven utgår från skolornas kursplaner men har även starkt 

fokus på det sociala samt ibland det emotionella visar studien.67

 
Elfströms undersökning visar på fyra övergripande syften med IUP: 

• Att alla elever ska gå ut åk 9 med godkända betyg 
• Att se/beskriva barnens/elevernas positiva utveckling och hjälpa dem vidare 
• Att hitta barn med svårigheter tidigare 
• Att övergångarna mellan olika skolformer blir bättre för det enskilda barnet/eleven 

Samhällets intresse att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg avspeglas i de 

syften studien visar på, likaså en slags omtanke och omsorg om barnen/eleven. 

 
Själva innehållet i planerna visar sig i Elfströms studie kretsa kring frågorna: 

• Vilka förmågor, kompetenser, behov och intressen ska stimuleras och stödjas? 
• Vilka insatser behövs? 
• När ska det ske? 
• Eventuella insatser från föräldrarnas sida? 
• Annat som är viktigt just nu? 

Ofta ges hänvisningar till barnens förmågor, kompetenser och intressen.  I samband med detta tas 

även elevens svaga sidor upp. 

 
Elfström tar upp frågan huruvida det egentligen är möjligt att ha en gemensamt utformad plan 

som alla parter är överens om. Samt om det finns utrymme för flera uppfattningar om barnet och 

huruvida det i så fall skall stå i planen.68

 
Verksamheten påverkas av de individuella utvecklingsplanerna. Studien skildrar att det är 

mycket jobb men att barnen tjänar på det. Samtidigt menar en intervjuperson att dialogen i 

personalgruppen är bättre. Det finns en helt annan tydlighet och medvetenhet i deras arbete och 

flera av förskolelärarna upplever att deras profession ökat vilket stärkt deras yrkesidentitet. De 

flesta är positivt inställda till planerna men några menar att det också finns risker. Att även 

barnens dåliga sidor kartläggs ansågs vara en. Vissa menade dock att det inte fanns några risker 

med planerna i sig men att hanteringen och tolkningen medför risker.69

2.7.4 Elevens framgång – skolans ansvar 
En expertgrupp från utbildningsdepartementet genomförde en studie hösten 2000 som 

resulterade i en skrift med namnet Elevens framgång – skolans ansvar. I studien gjordes en 
 

67 Elfström s.29 
68 Ibid.s.57-60 
69 Ibid.s.69 ff. 
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omfattande undersökning, bland annat av skolors måluppfyllelse och individuella 

utvecklingsplaner. Expertgruppen kom fram till att det råder oklarheter gällande mål att sträva 

emot och mål att uppnå. Och att det finns en risk att det är mål att uppnå i kursplanerna som 

tjänar som mål för eleverna. Därför påpekar de att skolorna måste inrikta sitt fokus på mål att 

sträva mot och att systemet med mål att uppnå måste ses över.70

 
I skrivelsen framhäver expertgruppen vikten av att alla elever har en egen individuell 

utvecklingsplan. De rekommenderar att individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram inte 

bara ska se till eleven som individ utan även bör se processen på gruppnivå samt skolnivå. De 

understryker att elevens hela lärandemiljö bör analyseras och att planen bör ligga till grund för 

skolans planering och harmoniseras med den lokala arbetsplanen.71 Angående tidsåtgången så 

menar expertgruppen att lärarnas arbetsbelastning på sikt kommer att minska.72

 
Dokumentation som skulle kunna finnas med i en individuell utvecklingsplan enligt 

expertgruppen är: ”elevens mål i förhållande till de nationella målen, ev. åtgärdsprogram, ev. 

skriftlig information från utvecklingssamtal, resultat från nationella ämnesprov, resultat från 

nationella diagnostiska material, ev. skriftliga omdömen när eleven inte får betyg, arbetslagets 

analys i anslutning till eleven, skolans individuella uppföljning och utvärdering.”73

2.7.5 Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
Inger Öhlmér menar att förordningstexten ger möjlighet till egna tolkningar. I boken 

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan redovisar hon sin tolkning av IUP-er och hur 

de bör hanteras. Hon beskriver mycket om att utvecklingssamtalet hänger ihop med IUP-

skrivandet. Vid utvecklingssamtalet kommer parterna fram till ”vad man skall göra till nästa 

gång” och detta dokumenteras och blir det som kallas för en individuell utvecklingsplan. Planen 

skrivs alltså med utvecklingssamtalet som utgångspunkt och skall således förnyas vid varje 

samtal. Som hon påpekar står det i grundskoleförordningen, 7 kap. § 2, att: ”Vid 

utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 

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

långt som möjligt inom ramen för läroplan och kursplaner”. Hon menar att det är lärarens uppgift 

att skriva texten till planerna men att den skall godkännas genom underskrift av såväl elev som 

vårdnadshavare så att de bekräftar att läraren har uppfattat samtalet rätt. 

 

 
70 Utbildningsdepartementet Elevens framgång – skolans ansvar  2001:19 Stockholm: Graphium/Nordstedt s.12-16 
71 Ibid. s.34-39 
72 Ibid. s.42 
73 Ibid. s.38 



 18

                                                

Det som en IUP skall innehålla säger Öhlmér är: en ”beskrivning av elevers förmågor, intressen 

och starka sidor” samt en ”beskrivning av elevens kunskapsmässiga utveckling” såväl som 

”sociala utveckling” men också ”vilka mål som skall vara uppnådda till nästa utvecklingssamtal” 

och hur ”delmål kan nås efter kortare tid”. Där skall också dokumenteras vad som ska göras av 

alla tre parter till nästa utvecklingssamtal.74 Öhlmér menar att det viktigaste inte är hur IUP-

planernas blanketter ser ut.75 Men menar samtidigt att de bör innehålla tydliga rubriker som 

läraren kan skriva fritt under och att det inte bör vara blanketter med rutor och radindelningar då 

dessa begränsar innehållsmängden.76

 
Planerna blir ett verktyg i vardagsarbetet och för att se hur utvecklingen går rekommenderar 

Öhlmér att alla elever skall föra egen loggbok. En bok där reflektion kring lärande och 

kunskapsutveckling ska föras.77

2.7.6 IUP och skolutveckling 
Agneta Zetterström har utarbetat en skrift med titeln Att arbeta med IUP som blev mycket 

populär och som många skolor har använt sig av för att komma igång med sitt IUP-arbete. I 

boken IUP och skolutveckling fortsätter hon sitt resonemang och beskriver i denna hur man kan 

använda den modell hon och hennes kollegor utformat angående IUP för att förbättra arbetet i 

skolan och utveckla lärarnas lärprocess. Zetterström menar att det kommer att krävas många 

diskussioner på skolorna innan intentionerna i de Allmänna råd som Skolverket gett ut kommer 

att kunna förverkligas.78  

 
Att bara köpa in den modell hon och hennes kollegor utarbetat och sedan är tro att ”problemet är 

löst” menar Agneta själv är ett felaktigt synsätt. Deras material måste bearbetas grundligt tills att 

alla blir förtrogna med det, för då kommer skolan i slutändan känna att det är deras modell. 

Vidare menar hon att det är viktigt att alla går igenom processen att skapa en egen modell men 

att alla inte måste uppfinna hjulet själv utan bör kunna förlita sig på att andra kan göra bra saker 

som de själva kan använda. Av resurs och kompetensskäl är det inte skäligt att alla ska ta fram en 

egen modell menar hon. Hennes slutsats är att det inte är viktigt vilken modell eller metod som 

använd utan huvudsaken är att uppdraget genomförs och att vägar för att göra det upptäcks.79

 
74 Öhlmér, Inger (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Västerås: IÖ RESPONS s.48-49 
75 Ibid.s.45 
76 Ibid.s.47 
77 Ibid. s.52 
78 Zetterström, Agneta (2006) IUP och skolutveckling Malmö: Gleerups Utbildning AB s.10 
79 Ibid. s.60-61 
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2.7.7 Rätt dos för lärande 
Roger Ellmin har i sin bok tittat närmare på det han kallar för den oslagbara treenigheten, där de 

individuella utvecklingsplanerna tillsammans med utvecklingssamtalet och portfolio ingår. Den 

individuella utvecklingsplanen skall då möta elevens kunskapsutveckling och sedan stödja 

elevens lärprocess. Med portfolio lär sig eleverna att sätt upp mål och delmål samt göra 

självvärderingar. Utvecklingssamtalet blir mer begripligt och aktivt för elev och föräldrar genom 

det konkreta portfoliearbetet. Han menar att de syftar till att eleven ska få ”erövra sin egen 

kunskapsprocess” så att denna kan få mer ut av sin skolgång.80

 
Tre steg som alla är väsentliga vid upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna är 

förberedelse, upprättande av planen och uppföljning. Vid förberedelsesteget skall underlag till 

dokumentationen samt en strategi för elevernas och deras föräldrars deltagande i processen tas 

fram. 81 Här skall skolans mål, såväl strävnadsmålen som uppnåelsemålen, bli tydliga och kända 

av alla parter.82 Därefter sker själva upprättandet av planerna vid utvecklingssamtalet. En tid 

efter upprättandet skall sedan en uppföljning ske. Det första samt sista steget menar Ellmin är det 

som gör att planerna kan bli ett pedagogiskt instrument och uteblir dessa är planerna endast ett 

administrativt instrument. För att planerna ska bli ett ”meningsfullt pedagogiskt redskap i 

elevernas dagliga arbete” måste planerna vara med eleven i det dagliga arbetet och inte bara tas 

fram då och då. 83

 
Ellmin nämner ett antal byggstenar som en individuell utvecklingsplan bör innehålla. Dessa är en 

nulägesbeskrivning, önskat lägesbeskrivning, en måluppfyllelsebeskrivning, ansvarsbeskrivning 

och en utvärdering. Nulägesbeskrivningen är en slags kartläggning av elevernas kunskaper i 

olika ämnen relaterat till styrdokumenten. En önskat lägesbeskrivning görs där elevens behov av 

nya kunskaper inventeras utifrån elevens starka sidor. En redogörelse av elevens förutsättningar 

och den lärprocess eleven skall genomgå görs i måluppfyllelsebeskrivningen, här beskrivs hur 

eleven skall nå målen. Ansvarsbeskrivningen är en fördelning av ansvaret, helt enkelt vem som 

gör vad. Utvärderingssteget handlar om att göra kriterier för en utvärdering av måluppfyllelsen 

samt en uppskattning av tidsåtgången utvärderingen kräver.84

 
På utvecklingssamtalet författas planerna. Dessa ska fokusera kring elevens lärande och sociala 

utveckling i relation till de mål skolan har. Parterna skall samtala kring utveckling utifrån de 

starka sidor som eleven har samt elevens utvecklingsbehov. De målsättningar som sätts upp skall 
 

80 Ellmin s.139 
81 Ibid. s.34-35 
82 Ibid. s.46 
83 Ibid. s.34-35 
84 Ibid. s.43 
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vara långsiktiga såväl som kortsiktiga och innehålla tydliga och realistiska mål. I planerna skall 

också klargöras vilka insatser som eleven, vårdnadshavarna samt skolan skall göra. Skolans 

insatser skall vara kopplade till undervisningen. Planerna skall sedan utvärderas och nya mål ska 

sättas upp.85 Rubriker som en individuell utvecklingsplan kan ha är: Nuläge, önskat läge, 

åtgärder, ansvarsfördelning, uppföljning/utvärdering.86

2.7.8 Sammanfattning av tidigare forskning 
Vad en IUP ska innehålla är i grunden den samma – elevers måluppfyllelse. Men 

bakgrundsmaterialet har olika meningar om vad en IUP ska omfatta. Elevers framgång – skolans 

ansvar påvisar en lång rad av dokument som skulle kunna finnas med i en IUP. Där elevens 

resultat från nationella prov och åtgärdsprogram är två exempel. Elfström såg i sin studie att 

målen, insatserna, tidsaspekten och åtagarebiten fanns med i de dokument hon studerat. Ellmin 

delar denna uppfattning men för även in en nulägesbeskrivning. Öhlmér preciserar 

nulägesbeskrivningen och menar att elevers starka sidor, förmågor och intressen ska vara med. 

Hon vill även se att delmål skrivs.   

 
Det generella intrycket är att bilden som ges av IUP är positiv. Vinster med IUP framhävs men 

några pekar också på risker som IUP medför. IUP påverkar de idéer om och definitioner av 

elever, kunskap och lärande som råder i skolan, menar Elfström och Ellmin. Lärare, elever och 

vårdnadshavare fick en förändrad roll när planerna infördes. Samtidigt har bedömningen gått 

från summativ till formativ. Eleven ska få reda på vad den kan respektive bör arbeta vidare med. 

Myndigheten för Skolutveckling, Ellmin och Skolverket framhåller att eleverna ska få kunskap 

om sitt lärande, planen ska hjälpa eleverna att få lära sig hur de ska lära inte bara vad. Skolverket 

och Ellmin är dessutom tydliga med att elev, vårdnadshavare och lärare ska vara jämlika parter 

något som Vallberg & Månsson ifrågasätter då deras förutsättningar är olika. De menar att alla 

föräldrar på grund av planernas homogena utformning inte har samma möjligheter att delta som 

jämlik part då det språk som planerna har begränsar dem. 

 
Vidare menar Ellmin att vårdnadshavare och elever måste vara insatta i skolans mål då de ska ses 

som jämlika. De mål som ska skrivas ska röra elevernas kunskapsutveckling såväl som sociala 

utveckling, detta står i Grundskoleförordningen och den forskning och litteratur jag studerat 

utgår också från detta. Undersökningar (Vallberg & Månsson) visar att mål om elevernas 

personliga utveckling förekommer. Gruppens betydelse för lärande har fått stå tillbaka till fördel 

till individens konstaterade Myndigheten för Skolutveckling. Expertgruppen till Elevens 

 
85 Ellmin s.46-47 
86 Ibid. s. 139 
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framgång – skolans ansvar påpekar att det är viktigt att inte bara se eleven som individ utan 

också bör se på processen på gruppnivå samt skolnivå.  

 
Skolverket menar att insatserna som ska göras till målen ska vara preciserade så att det är klart 

vad respektive part ska göra, dessa överenskommelser ska skrivas in i planen. I 

Grundskoleförordningen står dock att överenskommelser kan skrivas in men har alltså ej fodring 

på att det ska skrivas med, vilket Skolverket i deras skrift menar. 
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3. Metod 
I metoddelen redogörs för de avvägningar och ställningsstaganden som gjorts i studien gällande 

metod, material etc. Studiens upplägg presenteras liksom underlag och urval. De metodval som 

gjorts i studien och den bearbetning av materialet som genomfördes uppges. Även textanalys 

som metod beskrivs och då särskilt kvalitativ textanalys, vilken är den inriktning som används i 

studien. En skildring av de etiska aspekter som berör studier som denna och de hänsynstaganden 

som gjorts utifrån de etiska principerna görs också. Sist följer en beskrivning av studiens 

tillförlitlighet. 

3.1 Upplägg 
För att besvara studiens syfte har en insamling av individuella utvecklingsplaner gjorts. Ett brev 

gick ut till skolorna som fick avgöra huruvida de ville delta i studien eller ej. Efter att planerna 

var insamlade påbörjades en analys av planernas innehåll. En kvalitativ textanalys gjordes för att 

undersöka vad de respektive skolorna dokumenterar i planerna samt lägger särskild fokus på. 

3.2 Urval 
Urvalet av skolor har gjort så att studien omfattar två friskolor och två kommunala grundskolor. 

Vid en nätverkträff för rektorer delgavs information såväl muntligt som skriftligt till ett flertal 

skolor, varvid en skola anmälde sitt intresse. Responsen var därmed liten och jag kontaktade tre 

skolor genom mail alt. telefon och fick då gensvar. Vid kontakten gavs skriftlig information om 

studiens syfte och genomförande. (Se bilaga 1) Medgivande till deltagandet gavs därefter. 

 

Urvalet blev fyra skolor som arbetar med IUP på skilda sätt. Därför ser planerna sinsemellan helt 

olika ut. Att göra ett slumpmässigt urval enligt forskarnas alla regler är i denna undersökning inte 

möjligt, varken då det gäller urvalet av skolor eller av de planer som deltog i studien. Däremot 

gjordes ett urval enligt viss kvoteringsval.87 Till min undersökning erhöll jag 10 individuella 

utvecklingsplaner från varje skola. Skolan själv valde vilka planer som skulle delta i studien då 

jag ville att planerna skulle vara anonyma för mig. Urvalet visade sig vara gjort med hänsyn till 

kön på två skolor. Huruvida övriga kvoteringar gjorts är jag inte medveten om. Skolorna kan ha 

tänkt igenom vilka planer de ville skulle delta men förhoppningsvis har ingen hänsyn till eleven 

som person tagits. 

 
87 Esaiasson, P & Gilliam, M & Oscarson, H & Wängnerud, L (2003). Metodpraktikan. Stockholm: Nordstedts 
Juridik AB s.212 
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3.3 Material 
Material samlades in våren 2007. De individuella utvecklingsplanerna är allmänna handlingar 

och kan erhållas på begäran. De fristående skolorna omfattas dock ej av offentlighetsprincipen 

och de handlingar som skrivs där är därför ej allmänna handlingar. Friskolorna har således ingen 

skyldighet att lämna ut dokument till obehöriga utan det är upp till dem att avgöra.88 Planerna är 

offentliga dokument och skall inte innehålla integritetskänsligt material.89

 
Av varje skola erhölls 10 individuella utvecklingsplaner från elever i år åtta. Planerna ser i sig 

olika ut från skola till skola och har varierande omfång men de är alla från det gångna året. 

Utöver planerna fick jag från två skolor även det underlag som användes vid 

utvecklingssamtalet. Underlaget består av en nulägesbeskrivning som använts då planerna 

fastställdes på utvecklingssamtalet. Detta underlag är lärarnas och ibland även elevernas och 

föräldrarnas reflexioner om eleverna och deras lärande. Det var mestadels uttalanden från lärarna 

om hur eleven låg till i varje ämne. Från de två andra skolorna fick jag dock tillgång till de 

formulär som lärarna/elev/vårdnadshavare skulle göra en nulägesbeskrivning i. Därmed kunde en 

jämförelse om vad som tas upp i underlagen göras. 

3.3.1 Beskrivning av objekten – aktuella skolors bakgrund 
Fyra grundskolor deltar i denna undersökning varav två stycken är friskolor och två stycken är 

kommunala grundskolor. Arbetet med planerna skiljer sig åt från skolorna och de har olika 

utgångspunkter. Vissa har arbetet med IUP länge, andra har just börjat. 

Skola A 
Skola A är en friskola med 15 års erfarenhet av IUP-arbetet. Skolan bedriver skolarbetet med 

utgångspunkt av IUP. Den individuella utvecklingsplanen är enligt dem den handling som ger 

varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt då utifrån sina egna förutsättningar allt för att nå 

de mål som är formulerade i styrdokumenten. 

 
Skapandet av de individuella utvecklingsplanerna sker vid utvecklingssamtalen i dialog mellan 

de tre parterna: pedagog, förälder och elev. Där dokumenteras och planeras målen för eleverna 

kunskaps- och personliga utveckling samt elevernas lärande. Vid nästkommande 

utvecklingssamtal sker också en uppföljning av IUP. Varje år sluts skriftlig överenskommelse 

vilken skrivs under av elev, föräldrar och ansvarspedagog, där finns mål och en handlingsplan 

för det närmaste året. Utifrån det som nedtecknas i planernas sker sedan vardagsarbetet i 

skolorna. Skolan menar att IUP:n: ”ger den dagliga verksamheten i skolan ett meningsfullt och 
 

88 Skollagen 7 kap. 9§ sekretesslagen 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 
89 Skolverkets allmänna råd s. 17 
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lustfyllt innehåll”. 90 Pedagogerna ges möjlighet att med utgångspunkt i varje elevs 

förutsättningar arbeta professionellt och samtidigt får föräldrarna möjlighet att delta och ha 

inflytande i deras barns utveckling. De menar att de individuella utvecklingsplanerna dessutom 

ger möjlighet för kvalitetssäkring.  

 
Arbetet med IUP:n sker varje vecka. Utifrån den IUP som författas på utvecklingssamtalet ska 

eleven göra en veckoplanering där planens mål ska ingå. Däri kan målen få delmål och varje 

fredag sker sedan en utvärdering av dessa. 

Skola B 
Skola B är en kommunal grundskola, år 7-9. Skolan har ingen tidigare erfarenheter från 

dokumentation av elevernas utveckling i form av planer. IUP-skrivandet startade hösten 2006 då 

regeringen gav detta i uppdrag. Innan planskrivandet startades fick skolans personal en 

föreläsning angående hur planerna skulle skrivas av Agneta Zetterström och personalen fick 

samtliga en handbok angående IUP-skrivandet med namnet ”Att arbeta med IUP” skriven av 

föreläsaren. Zetterström skrev handboken som gavs ut 2005 för att visa på hur deras skola 

(Mörarps förskola/skola) ser på de individuella utvecklingsplanerna och hur de används. 

Materialet blev tvådelat varav den ena är en handbok där arbetet med planerna beskrivs och den 

andra är ett kopieringsmaterial som skolor kan använda sig av. Detta material har sedan blivit 

populärt bland skolor i övriga landet och såväl handboken som kopieringsmaterialet används 

flitigt. Det material som utformades av Agneta Zetterström och hennes kollegor används på 

denna skola till viss del. Hela konceptet för en IUP-pärm med stegblad etc. har ej införts men de 

har tagit själva individuella utvecklingsplanen från materialet och även använt formuleringar vid 

skrivandet av socialutvecklingsformulär. Utöver detta har ett dokument tillförts där lärarna 

skriver in hur eleven ligger till i varje ämne. Denna information ligger sedan till grund för 

planskrivandet. 

 
På denna skola görs planerna på utvecklingssamtalet. Läraren är den som står för skrivandet men 

målen bestäms gemensamt med elev och vårdnadshavare. IUP-pärmarna hanteras inte dagligen 

utan ställs undan och tas fram vid utvecklingssamtal samt vid samtal mellan lärare. Därför har 

skolan fyllt i planerna vid två tillfällen varav jag tagit del av det andra tillfällets material. 

Skola C 
Skola C är en friskola som bedriver verksamhet i år 7-9. Skolan har sedan ett år tillbaka tillämpat 

IUP. Grundskoletidningens redaktörer Helena Moreau och Steve Wretman har varit förebilder i 

deras arbete med IUP. Skolan har tagit del av det material Moreau och Wretman har utgivit 
 

90 Taget ur skolans dokument. På grund av anonymiteten redovisas ej källan. 
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såsom: ”IUP och de allmänna råden” samt Grundskoletidningen nr 6 2006 ”IUP och 

utvecklingssamtal i praktiken”. Skolans personal har även varit på föreläsningar med 

redaktörerna. Utifrån det har sedan ett material arbetets fram som nu har använt sedan ett år 

tillbaka. IUP arbetet ses som ett långsiktigt utvecklingsprojekt och de menar att de nu är inne i 

processen och att utvecklingen av planerna kommer att fortsätta. Något som skolan upplever som 

positivt är att framtagandet av planerna och arbetet med dem gjort att lärarna studerar 

styrdokumenten mer än tidigare. 

 

Skolans väg till en IUP-plan sker i flera steg. Först fyller eleven i en mall där den beskriver sitt 

eget lärande. Rubrikerna som finns i denna mall är: Mina starka sidor, jag behöver utveckla 

följande förmågor, så här ska jag göra. Därefter fyller lärarna i ett formulär där elevens starka 

sidor/nuläge samt förmågor att utveckla i varje ämne tas fram. Nästa steg är att en klasskonferens 

äger rum och sedan sammanställs den information eleven och lärarna har givit och denna 

sammanställning skickas hem till föräldrarna som läser och tar del av informationen före 

utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet upprättas en IUP som följs upp några månader 

efteråt. Det material jag har fått ta del av är ifrån deras andra skrivomgång. 

 

Även denna skola har, som tidigare nämnts precis börjat med att arbeta med IUP och ser 

fortfarande att de är i en utvecklingsfas. Skolan har redan nu i andra omgången märkt en 

förbättring exempelvis gällande den del där eleverna ska fylla i sitt eget lärande. Det var lättare 

för eleverna denna gång. 

Skola D 
Den fjärde skolan är en kommunal grundskola, år 7-9. Skolan har jobbat med IUP i drygt ett år 

och menar att de fortfarande är inne i inledningen på den utvecklingsfas som de beräknar 

kommer att ta 2-3 år. Då de fortfarande är inne i en utvecklingsfas lämnas stort utrymme för egna 

formuleringar i deras IUP. Skolan ser det som ett test ännu så länge och de erfarenheter de nu 

samlar ska leda fram till den slutliga versionen.. Före ifyllandet av planen har såväl elev som 

lärare gjort en uppskattning om hur eleven ligger till i respektive ämne. Elevens lärare får då 

också möjlighet att föreslå mål som elevens IUP kan innehålla. Därefter ska elevens dokument 

skickas med hem till vårdnadshavarna för genomläsning före utvecklingssamtalet. 

3.4 Materialbearbetning 
Planerna samlades in och därefter kunde analysmomentet genomföras. Analysen skedde i flera 

steg. Först lästes planerna igenom i sin helhet så att ett helhetsintryck skapades. Därefter gjordes 

en djupare analys genom att texten granskades utifrån dessa frågor: 
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1. I vilket perspektiv är planen skriven? Det vill säga är planerna skrivna för eleven, av 

eleven eller vilken annan part har skrivit dem? 

2. Vilka rubriker förekommer i planerna? 

3. Sker en utvärdering i förhållande till målen i styrdokumenten? 

- Vilka mål handlar det om? Kunskapsmässiga? Sociala? Personliga? 

4. Är målen av långsiktig eller kortsiktig karaktär? Förekommer delmål? 

5. Beskrivs vilka insatser som behövs för att eleven ska kunna nå dessa mål? 

6. Vilken slags bedömning görs? För att se om det förekommer betyg i planerna. 

7. Vilken bild av elevens framsteg ges? För att se om planerna visar på deras framsteg så att 

deras självförtroende och motivation stärks. 

8. Vilka parter får åtaganden i planen? För att se huruvida ansvarsfördelningen mellan 

parterna ser ut och definieras. 
 

Dessa frågor är preciserade utifrån den frågeställning som knyts till studiens syfte. Genom 

frågorna är förhoppningen att finna mönster som är genomgående för skolan och som sedan kan 

jämföras med de andra skolorna. Resultatredovisningen sker utifrån dessa åtta frågor. 

 
Efter den första genomgången gjorde jag en redovisning utifrån frågorna hur varje skola låg till. 

Därefter genomfördes en jämförelse mellan skolorna som mynnade ut i den resultatredovisning 

som presenteras under resultat. Dessa resultat summerades sedan utifrån min frågeställning och 

resulterade i den sammanfattning av resultat som följer i resultatredovisningen. 

3.5 Metodval 
Att samla in planer istället för att få tillgång till materialet på annat sätt som genom intervju eller 

enkät är det rätta för att besvara min frågeställning. Det är just vad texterna innehåller som skall 

undersökas. Genom att samla in planer kan en jämförelse av planerna sinsemellan göras. 

 
Texter kan analyseras på olika sätt och valet att välja kvalitativ textanalys som analysmetod 

gjordes utifrån att jag ville tränga djupt in i texterna och se mönster i deras innehåll. En 

kvantitativ insamling hade inom givet tidsram inte kunnat uppfylla syftet. Att välja att göra en 

kvalitativ textanalys var alltså det naturliga valet för att kunna besvara studiens frågeställning. 

3.6 Etiska aspekter 
Det material som använts i denna undersökning har tillhandahållits i enlighet med de etiska 

principerna, antagna av det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Som tidigare 

sagts är en individuell utvecklingsplan en allmän handling och därmed offentlig men på grund av 
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deras karaktär bör ändå hänsyn och respekt tas. Informationskravet och samtyckeskravet har 

uppfyllts genom att ett brev gick ut till skolorna. Om de efter erhållet brev ville medverka i 

undersökningen kontaktade de mig och gav då samtycke till medverkan. I brevet framgick att 

deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när de önskade. I brevet kunde de också läsa om 

undersökningens syfte, villkoren för deltagandet samt vilken som var ansvarig för den. Brevet 

beskrev även att det inhämtade materialet enbart skulle användas i denna undersökning och 

sedan makuleras. Därmed uppfylldes även nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att de individuella utvecklingsplanerna avidentifierades och förvarades så att ingen 

obehörig fick tillträde till materialet.91

3.7 Kvalitativ textanalys 

3.7.1 Textanalysens inriktningar (kvalitativ/kvantitativ) 
Den kvalitativa forskningen skiljer sig på många sätt från den kvantitativa. Kvantitativ forskning 

är vanligtvis mer inriktad på siffror medan kvalitativ mer handlar om ord. Men det finns också 

andra skillnader såsom att relationen mellan teori och forskning är induktiv i den kvalitativa 

medan den är deduktiv i den kvantitativa. Detta innebär att tyngdpunkten i den kvantitativa 

forskningen ligger på att testa teorier medan den i den kvalitativa forskningen mer ligger på att 

skapa teorier.92

 
Textanalys innebär att texten bryts ner i mindre delar och sedan undersöks de närmare antingen 

var för sig eller i förhållande till varandra.93 En kvantitativ textanalys eller innehållsanalys som 

den benämns handlar om att undersöka innehållet i exempelvis texter som är så pass likvärdiga 

och många, att resultaten kan presenteras och analyseras med siffror. Kvantitativa 

innehållsanalyser handlar främst om ”hur ofta” och ”hur mycket”. Analysmetoden används 

frekvent i ämnesdisciplinerna statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. 

Exempelvis används kvantitativa innehållsanalyser för att utläsa olika typer av statistik ur 

material men också då texter i sig vill undersökas genom att jämföra och se likheter och 

skillnader. Helt enkelt räkna förekomster. 94

 
Kvantitativa innehållsanalyser är en ”demokratisk forskningsmetod” då det handlar om att alla 

får vara med och bli såväl likvärdigt behandlade som jämförda vid beslut. Kvalitativa 

textanalyser frångår denna princip och istället lyfts valda delar i dokumentet fram. Delar som 

anses vara mer viktiga än andra. Kvalitativ textanalys är inom samhällsvetenskapen en 

 
91 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer. http://www.vr.se s.7-13 
92 Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB s.35 & 249 
93 Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur s.44 
94 Esaiasson s.219 
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synnerligen nyttjad metod och anses ha en del fördelar gentemot kvantitativa textanalyser. 

Exempelvis kan man fokusera på centrala delar av en text och gå in mer på djupet i texter och då 

hitta det som annars ligger dolt under ytan.95

3.7.2 Att analysera dokument
För att förstå dokuments innehåll måste de sättas in i en teoretisk referensram, vilket kan göras 

med hjälp av innehållsanalyser. En innehållsanalys omfattar ett flertal steg: 

”Problemformulering, genomgång av texten, urvalsmetoder, tolkning och analys”. Genom denna 

procedur undersöks frekvensen för vissa ord och fraser för att sedan under analysen se dess 

meningsinnehåll. I kvalitativa innehållsanalyser vill forskaren, genom att analysera frekvenser, 

se regelbundenheter och mönster i innehållet. Antalet gånger ett ord förekommer i texten ses som 

en indikator på dess betydelse och analystekniken kan: ”antas förstärka både reliabiliteten och 

validiteten hos de data som klassificerats”. (Begreppsdefinition se under tillförlitlighet). 96

 
Textanalysprocessen börjar med en problemställning. Utifrån denna problemställning ställs 

sedan ett antal preciserade frågor upp för att konkretisera problemställningen. Det är dessa 

preciserade frågor som är själva ”byggstenarna i undersökningens analysredskap”. För att 

bedöma om frågorna verkar som ett gott analysredskap kan följande fråga ställas: ”Är de 

specifika frågor man ställer till de texter som skall undersökas rimliga empiriska indikatorer på 

det fenomen man vill undersöka?” Detta har att göra med dess validitet, (läs vidare under 

tillförlitlighet).97

 
När frågorna är uppsatta tas ställning till om svaren på frågorna ska kategoriseras eller lämnas 

öppna. Det tidigare alternativet innebär att man redan i ett tidigt skede gör mycket analytiskt 

arbete medan det senare alternativet innebär att studien styrs mer av texternas innehåll. I min 

studie vill jag se hur planerna ser ut i stort och sedan titta närmare på vissa specifika företeelser 

såsom vilken typ av mål som skrivs. Därmed är min analysmetod i detta avseende en blandning 

av dem båda. Esaiasson och medförfattare menar att forskaren med ett öppet förhållningssätt 

”analyserar mer förutsättningslöst” och så blir analysen i min undersökning. En 

problemformulering finnes och frågeställningar som konkretiserar denna men vad som sedan 

planerna visas innehålla är i inledningsskedet oklart. Då är ett öppet förhållningssätt lämpligt.98

 

 
95 Esaiasson s.233 
96 May, Tim (2001) Samhällsvetenskaplig forskning Lund: Studentlitteratur s.229-231 
97 Esaiasson  s.238-239 
98 Ibid. s.240-241 
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Författarna menar också att forskaren bör beakta hur de olika aktörerna i sammanhanget har 

inflytande i texten.99 I mitt fall vilken inflytande elev, lärare och vårdnadshavare har på det 

skrivna. Vem har författat? För vem? Osv. Detta kan ha stor betydelse för innehållet men bör ej 

ha alltför stort inflytande i denna studie. Men något som är intressant att se närmare på är vilka 

aktörer som finns representerade i planerna, vilka som får åtaganden. 

3.7.3 Tolkning 
Då man analyserar texten är hermeneutik, alltså läran om läsning och tolkning, i fokus. Hur ska 

texterna tolkas? Vid tolkningsarbetet är det enligt Esiasson samt medförfattare minst fyra 

faktorer som bör beaktas; ”frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt 

avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren”. Med frågans karaktär menas huruvida 

textens budskap är manifesta eller latenta, det vill säga framgår av texten direkt eller ligger dolt 

mellan raderna. Tankens klarhet kan vara att textens författare inte vill eller kan ge ett klart 

budskap eller tanke rörande något. Val av tolkningsperspektiv innebär att forskaren bör göra 

skillnad mellan olika perspektiv då de kan vara olika beroende på om tolkningen sker utifrån vad 

texten betyder för läsaren eller för författaren. Sist bör som tidigare sagts avståndet mellan texten 

och forskaren beaktas. Forskarens förförståelse av ämnet är en viktig del av 

tolkningsperspektivet.100 Vid tolkning bör forskaren såväl se texten som en helhet som i delar: 

”ett textställe måste förstås utifrån den helhet den är en del av samtidigt som helheten måste 

förstås på grundval av delarna”.101

 
Tolkningsstrategierna kan vara olika. I denna undersökning kommer tolkningen av texternas 

innebörd att göras med fokus på de allmänna råd Skolverket gav ut samt annan forskning som 

bedrivits inom området. 

3.8 Tillförlitligheten 
Validitet är ett begrepp som uppger i vilken grad den undersökning som genomförs verkligen kan 

besvara den frågeställning som upprättats. I validitetsbedömningen innefattas val av verktyg och 

metod men även forskarens bakgrund tas med i uppskattningarna. Validiteten sägs öka om 

forskaren sätter sig in i den sociala kontexten som undersökningen görs inom. För att besvara 

studiens syfte valde jag att göra kvalitativa textanalyser. Just denna metod lämpar sig mycket väl 

till den frågeställning som studien har och anses därför som en väl vald metod. Och då jag själv 

är verksam inom skolan ser jag mig som väl insatt i texternas sociala kontext. 

 

 
99 Esaiasson  s.242 
100 Ibid. s.245 
101 Ibid. s.247 
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Men att studien har en god validitet svarar inte för att tillförlitligheten i undersökningen är god. 

Tillförlitlighetsgraden bestäms också av reliabilitet. En god reliabilitet säkerställs exempelvis 

med noggranna mätningar och uträkningar. För textanalyser är att antalet felkällor minimeras en 

reliabilitetsfråga samt tolkningsaspekten. Tolkningen måste vara noggrann.102 

Reliabilitetstestning går ut på att jämföra resultaten av sinsemellan obundna undersökningar 

utförda på samma sätt av samma företeelse. Exempelvis att olika personer kommer fram till 

samma resultat eller att samma personer men vid olika tidpunkter kommer fram till samma 

resultat. Reliabiliteten i detta arbete har jag försökt säkerställa genom en noggrann bearbetning 

och hantering av materialet. Varje plan har fått ett eget nummer och jag har säkerställt att de inte 

blandats ihop med annan skola. Dock har planerna i sig haft olika utseenden och skiljt sig 

innehållsmässigt men det bör inte ha någon inverkan i tolkningsaspekten och bör därmed inte 

heller försämra reliabiliteten. Något som däremot kan ha inverkan på tillförlitligheten är det 

faktum att jag analyserat 10 planer från varje skola. Huruvida dessa 10 planer är representativt 

för skolans totala antal planer är ovisst. 

 
De individuella utvecklingsplanerna är liksom tidigare nämnts allmänna handlingar och kan på 

begäran lämnats ut. Därmed finns materialet även tillgängligt för andra så en annan forskare 

skulle kunna upprepa min studie vid annat tillfälle men hur länge de finns att tillgå är dock 

tidsbegränsat. Dessutom är planerna inga beständiga dokument utan är något som ständigt bör 

vara i en förändringsprocess. Därför kan utfallet vara ett annat om studien görs några år senare 

trots att samma skolor deltar. 

 
Källans tillförlitlighet har betydelse för resultatet. Det kan handla om huruvida texten 

innehållsmässigt anses vara tillförlitlig eller ej. Intresset för att ljuga och skönmåla anses låg då 

det gäller skrivandet av individuella utvecklingsplaner. Planerna ska spegla eleven och dess 

utveckling. Med felaktigheter i dokumentationen faller konceptet med IUP. Men det finns ändå 

en risk för att det skrivna i IUP ändå inte stämmer överens med verkligheten. Sen är det viktigt 

att påpeka att hur väl genomförd en textanalys än sedan görs kan undersökningens resultat 

ifrågasättas då samhällsvetenskapliga fenomen är komplexa och har obegränsat många 

perspektiv.103

 
102 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt Lund: Studentlitteratur s.34-35 
103 Ibid. s.36-37 
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4. Resultat 
Resultatet presenteras här utifrån de frågor jag ställde för att konkretisera min frågeställning. I 

resultatredovisningen nedan sker en jämförelse. Frågorna visar på vad som är gemensamt och 

hur planerna skiljer sig från varandra till utformningen. Sist följer en sammanfattning av studiens 

resultat. 

4.1 Redovisning av resultaten utifrån de preciserade frågorna 
4.1.1 I vilket perspektiv är planen skriven?
Vid tre skolor (A, C och D) har eleverna skrivit i planerna och enligt företrädare för skolorna har 

detta skett utifrån diskussioner med vårdnadshavare samt lärare. Vid skola B hade läraren varit 

den som skrivit målen utifrån det parterna kommit överens om. 

4.1.2 Vilka rubriker förekommer i planerna? 
De rubriker som används i planerna varierar från skola till skola. (Se bilaga 2) Gemensamt för 

alla är att de innehåller någon slags rubrik där nya mål skall formuleras. Annars skiljer sig 

planerna åt från skola till skola. Ordet mål förekommer exempelvis inte i alla planer, skola C 

använder istället formuleringen ”Detta ska jag utveckla/förbättra”. 
 

4.1.3 Sker en utvärdering i förhållande till målen i styrdokumenten? 
Huruvida en utvärdering gentemot målen har gjorts eller ej är svårt att säga. Detta framgår ej av 

planerna. Mål sätts dock upp men ifall dessa har skapats utifrån målen i styrdokumenten kan ej 

utläsas genom denna dokumentanalys.  

 
De mål som sätts upp är främst av kunskapsmässig karaktär. Men många mål berör också 

elevens personliga utveckling och lärande. Däremot är mål för den sociala utvecklingen 

underrepresenterade. 

 
På skola A förekommer mål för elevens personliga såväl som kunskapsmässiga utveckling samt 

mål som berör hur de förhåller sig till andra och följer skolans regler. Men även vad de ska göra 

för att lära sig bättre. Sammantaget är det flest mål på Kunskapsutveckling och Lära mig lära 

samt minst på Regler. Totalt sett finns 93 mål från skola A. Varav hela 43 stycken tillhör 

kunskapsutvecklingen och 23 stycken är på lärande målen. 17 stycken är på den personliga 

utvecklingen och 10 är mål relaterade till skolans regler och förhållningssätt. Det är fåordiga mål 

där de flesta är av långsiktig karaktär. 

 
De kunskapsmässiga målen är dock ofta kortsiktiga där det preciseras vad eleven skall arbeta 

med i några ämnen. Alla ämnen är emellertid inte representerade utan det är främst matematik, 



svenska och engelska. Övriga ämnen som förekommer i planerna är slöjd, idrott, NO och SO. 

Mål för kunskapsutveckling är exempelvis: 
• SO: Ta reda på hur andra människor lever 

& jobbar i världen 
• Sv: Skriva texter som har djup & inlevelse 
• Ma,Sv,Eng: Fortsätta utvecklas positivt 

• Göra klart ekvationer & repetera geometri 
• NO: Ljud & ljus 
• Ma: Repetera 
• Eng: Skriva bättre texter 

 
Under rubriken Lära mig lära finns mål som:  

• Analysera mera 
• Koncentrera mig 
• Bli motiverad i franska 

• Jobba bättre i projekt 
• Uppnå målen 
• Arbeta reflekterande 

Under lära mig lära finns mål relaterade till elevernas lärande, alla utom två elever har minst två 

mål under denna rubrik och kan anses som väl representerad bland kvantiteten av mål. Dessa är 

dock alla långsiktiga mål, vilka kan vara svåra att utvärdera. 

 
Mål för personlig utveckling är exempelvis:  

• Reflektera 
• Ha självförtroende 
• Göra mig hört i grupper 
• Vara stolt över det jag gör 
• Inte prata när man stör 

• Ökad uthållighet 
• Kommunicera bättre 
• Vara lugnare 
• Vara tydligare 
• Inte gå för långt med skämten 

Liksom lärande målen är dessa mål svåra att utvärdera. Några delmål anges ej och målen kan 

därför tyckas vara oändliga. Dock arbetar denna skola liksom tidigare sagts under Beskrivning av 

objekten med veckoplanering som på fredagen skall utvärderas. Därför kan målen ändå få delmål 

och sedermera utvärderas.  

 
Skola A har även en del mål som handlar om skolans regler såsom till exempel: 

• Vara en god förebild 
• Försöka säga ifrån 
• Ignorera provocerande folk 

• Vara tyst 
• Vara rädd om skolans utrustning 
• Sluta störa andra 

Det förekom tio mål totalt sett, varav tre är att eleven skall vara en god förebild samt två är att 

eleven inte skall förstöra skolans material. Resterande har att göra med att inte störa andra 

respektive inte låta sig störas. Alla är långsiktiga mål. 

 
De tio planerna från skola B som jag fick tillfälle att undersöka innehåller mestadels mål som är 

kunskapsrelaterade. Mål som förekom i planerna var: 
• VG i bild, slöjd, ty 
• MVG i idrott, hk 
• MVG i Bi och Bd 
• VG i SO-ämnena & slöjd 
• G i ty. Försöka ha VG i eng 

• VG i slöjd, textil och bild, idrott. G i alla ämnen 
• VG i Eng, Ke, Sv nu i vår, VG i resten till år 9 
• VG i engelska, bli säkrare i matte 
• Mindre frånvaro. VG i engelska 

En plan saknade mål och finns därför ej representerad här men resterande planernas mål står 

ovan. Alla planer har mål som är kopplade till ett särskilt betyg, därutöver är det enbart två som 
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har ytterligare ett mål varav ett handlar om elevens säkerhet i matematik och därför berör 

kunskapsutvecklingen och det andra är att eleven ska minska sin frånvaro vilket kan relateras till 

den personliga utvecklingen. Mål för den sociala utvecklingen finns ej. 

 
De mål som tas upp i IUP:n från skola C är framför allt att eleven behöver utveckla/förbättra sin 

studieförmåga. De mål som finns med under utvecklas/förbättras är: 
• Planering och ordning. Jobba på rutinerna kring hemarbete. Koncentrationsförmågan 
• Planera läxorna bättre 
• Ställa följdfrågor, visa min potential 
• Läsa på mer till prov/läxor. Lyssna mera när lärarna förklarar 
• Träna mer hemma 
• Strukturera upp saker, vad jag ska skriva. Räcka upp handen mer och visa intresse ytterligare. Ifrågasätta 

mera. Skriva läxor hemma mera. På flera än ett sätt. 
• Vara aktiv – visa intresse genom ögonkontakt. Skriva upp läxor och göra dem. 
• Komma igång med lektionsarbete snabbare 
• Självständigt planera läxläsningen 
• Försöka vara mer muntligt aktiv. Läsa igenom innan jag lämnar in 
• Större noggrannhet med stavning. Försöka delta i flera diskussioner 
• Kunna förklara skriftligt och muntligt bättre 
• Utveckla kunskapens säkerhet 
• Visa mera av kunskapen i det muntliga 

De ovanstående målen är det totala frekvensen mål som förekom från skola C. Alla elever har 

planer som innehåller ett eller flera mål som berör deras studievanor. Därutöver hade fyra elever 

mål som mer kopplas till deras kunskapsutveckling (se de fyra nedersta målen). Dessa mål är 

dock ej preciserade till något speciellt ämne utan är generella mål för elevens 

kunskapsutveckling. Målen är nästan uteslutande av långsiktig karaktär. Hälften av planerna har 

en uppföljning av dessa långsiktiga mål efter ett par månader.  

 
Skola D har mest kunskapsmässiga och personligt relaterande mål. Mål som finns i planerna och 

som kopplas till kunskapsmässiga mål är: 
• Träna mer på grammatik 
• Att få godkänt i alla mål 
• VG i NO 
• MVG i alla ämnen – bild och musik 

• Bredda ordförrådet 
• Stavning 
• Se till att det inte blir så många omprov till nästa 

termin 

Mål relaterat till den personliga utvecklingen är:  
• Hästgymnasium med NV-inriktning 
• Komma in på Samhäll-idrott 
• Säljare i klädbutik eller el 
• Tålamod i det praktiska 
• Att komma in på X-gymnasiet 
• Jobba på noggrannhet och tålamod 

• Att bli designer, vilja göra en egen kollektion. 
Fotograf 

• Är jag trött meddelar jag läraren. Jobba mer och 
prata mindre på matten. Bättre på att jobba 
självständigt 

Det finns dock även ett mål som är relaterad till det sociala:  
• Få bort nervositet framför folk 

Detta är den totala variationen uppsatta mål från denna skola. Av de kunskapsrelaterade målen 

har hälften med betygsgraden att göra och andra halvan är språkförbättring förutom den sista där 
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ett långsiktigt mål sätts upp att klara de flesta proven. Fem av planerna hade så pass långsiktiga 

mål att de berörde senare gymnasieval/yrkesval. Någon konkretisering av målen med uppsatta 

delmål gör inte. Däremot noteras när en uppföljning skall ske i åtta av dessa planer.   

4.1.4 Är målen av långsiktig eller kortsiktig karaktär? Förekommer delmål? 
I de planer jag studerat finns inga mål som är uttalat mål eleverna ska arbeta med på kort sikt 

respektive lång sikt men vid analysen framkommer indirekt att vissa är mer kortsiktiga medan 

andra är mer långsiktiga. De kortsiktiga målen är underrepresenterade och förekommer 

egentligen enbart hos skola A. Där har exempelvis en elev målet: 
• Slöjd- tillverka egen kniv 

Detta mål kan ses som ett kortsiktigt. Många av skola A:s kunskapsmål har just denna kortsiktiga 

karaktär medan målen för personlig utveckling, lära sig lära och regler är av mer långsiktig 

karaktär. Exempel på långsiktiga mål:  
• Vara en god förebild 
• Hålla ordning 

På de tre andra skolorna förekom långsiktiga mål. Exempelvis har elever från skola D målen:  
• MVG i alla ämnen 
• Komma in på X-gymnasiet 

Dessa kan ses som långsiktiga mål som eleven måste arbeta med i över ett års tid. Hälften av 

eleverna från denna skola hade mål som var så pass långsiktiga att de berörde framtida 

gymnasieinriktningar och yrken. 

 
Några delmål förekommer inte i planerna på någon av skolorna däremot kan skolorna ha delmål i 

dokument vid sida av den individuella planen såsom skola A har i sin veckoplanering.  

4.1.5 Beskrivs vilka insatser som behövs för att eleven ska kunna nå dessa 
mål? 
De insatser som elev/vårdnadshavare/lärare behöver göra för att nå de uppsatta målen beskrivs i 

planerna från alla skolor. Hur konkreta dessa insatser och handlingar är skiljer sig dock åt. 

 
Skola A har alltid med en eller flera handlingar till varje mål som beskriver vad som skall göras 

för att uppnå respektive mål. 
• Mål: Ha självförtroende 

Handling: Tro på mig själv & tänka positivt. 
• Mål: Eng: Skriva bättre, läsa svårare texter  

Handling: Översätta texter & läsa svårare böcker  
• Mål: Analysera mera 

Handling: Planera och tänka igenom innan jag börjar skriva 
• Mål: Vara rädd om skolans material 

Handling: Inte väga på stolen. Ta med ritpapper. 

Handlingarna är förståeliga och tämligen konkreta. 

 34



 
Skola B har en egen rubrik där det skall formuleras vad som skall göras för att målen skall 

uppnås. Exempel på mål och hur dessa skall uppnås:  
• Mål: Mindre frånvaro & VG i engelska 

Hur målet ska uppnås: Prata mer engelska 
• Mål: G i tyska 

Hur målet ska uppnås: Omprov i ty v.19 
• Mål: VG i SO-ämnena & slöjd 

Hur målet ska uppnås: Läsa på tidigare inför prov. Skriva läxor och prov i almanackan. Ta i lite mer i 
slöjd för att nå VG. 

• Mål: VG i engelska. Bli säkrare i matematik. 
Hur målet ska uppnås: Läsa på inför prov tidigare. Ta hem ma-boken och räkna ifatt varje vecka. 

De insatser som behöver göras för att nå målen beskrivs med varierad kvalité. Vissa är relativt 

konkreta och tydliga medan vissa är mycket knapphändiga eller saknas helt. 

 
Skola C har till nästan samtliga förbättrings/utvecklingspunkter (mål) även hur de ska göra för 

att uppnå dessa. 
• Detta ska jag utveckla/förbättra: Planering och ordning. 

Hur ska jag göra?: Städa skåpet, hålla det i ordning samt ordna en almanacka. 
• Detta ska jag utveckla/förbättra: Visa mera av kunskapen i det muntliga. 

Hur ska jag göra?: Flera diskussioner hemma, räcka upp handen samt ifrågasätta på lektionerna 
• Detta ska jag utveckla/förbättra: Läsa på mer till prov/läxor 

Hur ska jag göra?: Läsa på mera, be om att bli förhörd på läxorna. 
• Detta ska jag utveckla/förbättra: Räcka upp handen mer och visa intresse ytterligare. Ifrågasätta mera 

Hur ska jag göra?: Räcka upp handen 2 ggr per lektion – ifrågasätta och visa vad jag kan. 

Hur eleverna ska göra för att uppnå målen är tydligt och relativt konkret. Handfasta handlingar 
som beskriver hur målet skall uppnås.  
 
Skola D har under Att utveckla korta meningar på hur målet skall nås. 

• Mål: Få bort nervositet framför folk 
Att utveckla: Öva mer på framträdanden 

• Mål: MVG i alla ämnen 
Att utveckla: Skriva MVG på alla prov 

• Mål: Att få godkänt i alla mål 
Att utveckla: Ändra inställning & attityd. Läsa läxor. Jobba hemma bättre. 

• Mål: Säljare i klädbutik eller el 
Att utveckla: Vill höja mina betyg 

Alla mål har någon slags förslag på hur målet skall nås, dessa är dock ofta ej konkreta. Att skriva 

MVG på alla prov är förslaget för målet MVG i alla ämnen, men konkret hur eleven skall kunna 

skriva MVG på alla prov framgår ej och därmed är det ändå ingen beskrivning om hur målet 

skall nås. Likaså är det med handlingen att eleven skulle höja sina betyg för att bli det yrke den 

önskade sig. 

 
4.1.6 Vilken slags bedömning görs?
Två skolor har bedömningar av elevens kunskaper beskrivet i planerna (skola B & D), på skola 

D har eleven själv fyllt i denna och på skola B har läraren fyllt i utifrån hur eleven uppfattar 

nuläget och utifrån de dokument som elevens lärare fyllt i före utvecklingssamtalet. Vid alla 
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andra skolor förekommer dock en bedömning av elevernas kunskaper i de underlag som ligger 

till grund för utvecklingssamtalet och IUP:n. Denna bedömning är dock av skild karaktär. Skola 

A och C anger inga betyg i deras nulägesbeskrivning medan skola B anger betyg i samtliga fall. 

Därutöver gör samtliga skolor en slags bedömning av eleven som person i underlagen. Skola A 

har bland annat rubriker där elevens styrkor och svagheter skall noteras samt hur eleven agerar 

på egen hand och tillsammans med andra. 

 
I underlagen från skola B står det mycket om hur eleverna är: 

• Jobbar mycket ambitiöst efter sin förmåga 
• Jobbar bra & flitigt 
• Bra provresultat, på väg mot VG 
• Bra tjej 

• Trevlig 
• Bra och trevlig tjej 
• Ambitiös och duktig 

Detta är de kommentarer som förekom i de underlag som ligger till grund för IUP:n. I de 

kommentarer som förekom där låg fokus på eleven som person och lite om deras kunskaper i 

respektive ämne. Däremot står om eleven har omprov att göra. I planerna var fokusen mer på hur 

de mår och trivs i skolan samt om deras studievanor och i vissa fall deras betyg. 
• Trivs, kraven är ibland lite höga 
• Hög frånvaro – migrän. Minst G i alla ämnen. Varning för Ge och Id pga frånvaro. 
• Trivs. Pratar kanske lite mycket. Läser på helgerna ibland hela söndagen. 
• Trivs ganska bra, raster och håltimmar är tråkiga. Kan ta i mer med läxläsningen. 
• Når över målen för G i flertal ämnen, G i de andra. 
• Trivs. Borde läsa läxor mer & läsa på till prov. 
• Trivs men har inget att göra på rasterna. 
• Trivs. Pratig på eng & slöjd. Försöker räcka upp handen mer. 
• Trivs. Hinner oftast med allt som skall göras. Sats mer tid på franskan nu. Pratar för mycket på matten. 
• Trivs, hinner oftast med, men har svårt att ta igen när den varit sjuk. 

 
Vid skola C förekommer också många beskrivningar om elevernas starka sidor i det formulär 

lärarna skulle fylla i inför utvecklingssamtalet. 
• Du arbetar koncentrerat och bra 
• Du kommer i tid till lektionerna och är trevlig 
• Du är positiv och social 
• Arbetar bra 
• Gör egna lösningar på okända problem 
• Jobbar bra i grupp 
• Målmedveten 

• Trevlig 
• Hänsynsfull 
• Tar stort ansvar 
• Kreativ 
• Noggrann 
• Visar intresse 

Detta är uppmuntrande kommentarer som eleven får ta del av på utvecklingssamtalet. 

 
Som tidigare redovisats var skola D den enda som hade någon slags bedömning med i planen. 

Bedömningen var gjord av eleven själv och hade enbart i enstaka planer betygskaraktär. De 

beskrivningar under rubriken Nuläge i förhållande till målen som förekom i planerna är: 
• Muntliga framträdande går bra men är nervös före 
• Jag går i åttan och det går bra. ☺ Tar ännu mer bilder hemma på allt möjligt. 
• Jag går i åttan och har VG i de flesta ämnen 
• Klarar alla ämnen 

 36



• Jag går i åttan och klarar alla ämnen. Är bättre på praktiska uppgifter än på teoretiska uppgifter 
• Det går åt rätt håll (angående [mitt tillägg] jobba på noggrannhet och tålamod) 
• Bra 
• Jag känner mig begränsad i min förmåga att uttrycka mig 
• Jag har några omprov på släp 
• För mycket prat och för lite jobb på matte, SO, svenska, slöjd 

Kommentarerna eleverna ger visar att många har en positiv bild av sin skolgång. Några är 

medvetna om sina brister och vad de behöver arbeta med medan andra inte visar på samma 

medvetenhet. 
 

4.1.7 Vilken bild av elevens framsteg ges?
Skolornas planer visar mycket lite av elevernas framsteg. Planerna i sig belyser ej elevernas 

framsteg. Däremot finns det med hos vissa skolor i den information som ligger till grund för 

planerna, exempelvis på skola B där dessa citat är hämtade ifrån: 
• Satsar mer tid på franskan nu 
• Hinner oftast med allt som ska göras 
• Räcker upp handen mer 
• Jobbar bra, aktivare i år 
• Hon börjar arbeta bättre 
• Har gått framåt, vågar mer 
• Ju mer mat du lagar desto säkrare blir du 
• Räknar ganska långsamt, har dåligt självförtroende i onödan: Räkna ifatt hemma så känner du dig säkrare, 

du klarar röd kurs! 

Dock förekommer från dessa planer även kommentarer som kan uppfattas som det motsatta.  
• Pratar för mycket på matten 
• Det blir mer prat än arbete ibland 
• Samarbetar bara med kompisar 
• Svårt att komma igång 
• Har svårt att följa instruktioner 

 
Skola C skriver med framstegen i den uppföljning av målen som görs några månader efter 

fastställandet av planen. Där skrivs exempelvis:  
• Bättre ordning i skåp, Almanacka 
• Förbättrat läxläsningen hemma 
• Fokuserar bättre på lektionerna 

Kommentarerna visar på att eleverna uppmuntras och stärks i underlagen vilket således kommer 

upp på utvecklingssamtalet men att detta sedan sällan berörs i den individuella 

utvecklingsplanen. 

 
4.1.8 Vilka parter får åtaganden i planen?
I planerna från tre av skolorna (A, B och C) anges ansvarsfördelningen mellan elev, 

vårdnadshavare och lärare. Eleverna skriver själva planerna på skola D och skriver då egna 

åtaganden men vårdnadshavarna och lärarna får inga åtaganden enligt planerna. Underskrift av 

såväl elev, lärare och vårdnadshavare förekommer dock i alla skolor. 

 37



 
Vid skola A får såväl elev, vårdnadshavare och pedagog åtaganden. Exempel på åtaganden som 

vårdnadshavare fick är:  
• Stötta och hjälpa till när X vill ha hjälp, fråga hur det går i skolan 
• Skrivträna med X, påminna om skoljobb 
• Läsa noggrant i IUP-boken och kommentera 
• Vara närvarande på föräldramöten 
• Hämta uppgifter när jag är sjuk 

Det rör sig om små handfasta åtaganden som vårdnadshavarna bör kunna uppfylla. 

 
Exempel på åtaganden som pedagog fick var: 

• Stötta till bättre självförtroende 
• Fasta platser om inte pratandet blir bättre 
• Tjata när du väger på stolen och pratar, stötta vid uppgifter som är motiga 
• Hjälpa till med svårare uppgifter, säga till om de inte gör sitt jobb 

Åtagandena är av blandad karaktär, vissa små och lättgörliga andra svårare. Dessa åtaganden är 

av långsiktig karaktär. 
 
På skola B får eleverna många åtaganden liksom lärarna men vårdnadshavare får inte lika 

många. Några planer saknar också uttalade åtaganden överhuvudtaget då den delen förblev 

ofylld. Åtaganden som lärarna fick var: 
• Säga till X att inte prata med Y 
• Vi får fråga dig fast du inte räcker upp handen 
• Ger dig ma-läxor i form av lösblad, extra sv, eng, ma på basen tid till 9:an 
• Tydligare förklaringar i Fy 
• Inte se på så mycket filmer, ställa mer frågor 

 
I vissa planer står under ”vårdnadshavarens åtaganden” att de redan gör allt. Andra åtaganden 

som vårdnadshavarna fick var: 
• Pappa får hjälpa till med ma, förhör inför prov 
• Påminna dig om läxor, och se till att de blir gjorda 
• Hjälpa till med läxor 

 
Exempel på åtaganden som eleverna fick var: 

• Du behöver jobba på lite för att bli färdig 
• Du kan öka arbetstakten 
• Göra omprov 
• Behöver läsa mer hemma 
• Måste läsa på läxorna bättre 

 
Skola C har hälften av planerna beskrivit ansvarsfördelningen. 

• Exempel 1: Detta ska jag utveckla/förbättra: Visa mera av kunskapen i det muntliga 
Hur ska jag göra?: Flera diskussioner hemma 
Ansvariga: Jag och mamma och pappa 

• Exempel 2: Detta ska jag utveckla/förbättra: Jobba på rutiner kring hemarbete 
 Hur ska jag göra?: Mån-tors 1 timme läxor 
 Ansvariga: Mor och far – hålla koll på en timme 
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• Exempel 3: Detta ska jag utveckla/förbättra: Planering och ordning 

 Hur ska jag göra?: Städa skåpet. Ordna en almanacka  
 Ansvariga: Jag - städa + hålla ordning i skåpet, almanacka. Läraren - kontrollera skåpet och almanacka 

Tydlig ansvarsfördelning där varje part får relevanta åtaganden. 

4.2 Sammanfattning av resultatet 
Det som dokumenteras i de individuella utvecklingsplanerna är de nya mål som eleverna ska 

arbeta mot. Av de mål som skrivs är de flesta kopplade till elevernas kunskapsutveckling men 

många rör också elevens personliga utveckling och lärande. Mål relaterade till den sociala 

utvecklingen visade sig sällan förekomma. Målen i sig är i flesta fall långsiktiga. Kortsiktiga mål 

förekom nästan enbart i planerna från skola A och då i mål rörande elevens kunskapsutveckling. 

De andra skolorna hade mål som var mer långsiktiga. Några delmål förekom inte i planerna från 

någon av skolorna. Oftast redovisas hur de nya målen skall nås men inte i alla fall och de 

handlingar som sätts upp är på sina håll knapphänta och ej konkreta.  

 
Vem som får åtaganden för måluppfyllelsen redovisas i planerna från tre av skolorna (A, B och 

C). Skola D saknar ett nedskrivande av ansvarsfördelningen. På skolan har eleverna själva skrivit 

i planerna och åtagandena blir deras men någon poängtering av detta finns ej, och 

vårdnadshavarens och lärarens erhåller inga åtaganden. I det fall åtaganden finns för 

vårdnadshavare och lärare är dessa ofta små och konkreta. 

 
Det förekommer bedömning av eleverna. Två skolor har bedömning av eleverna beskrivet i 

planerna (skola B & D). Samtliga skolor har bedömning i de underlag som ligger till grund för 

planerna. Bedömningen skiljer sig dock åt. Skola A och C anger inga betyg i deras 

nulägesbeskrivning medan skola B anger betyg i samtliga fall. 

 
Något som planerna inte berör är elevernas framsteg. Planerna i sig visar inget tecken på 

elevernas framsteg. Däremot finns det med hos vissa skolor i den information som ligger till 

grund för planerna. 
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5. Diskussion 
I denna del diskuteras textanalysens resultat i förhållande till det uppsatta syfte och frågeställning 

som studien har. Den teoretiska bakgrunden vävs in i resonemanget för att berika den diskussion 

som görs. Först görs en kort diskussion av metoden och sist redogör jag för de slutsatser jag drar. 

5.1 Metoddiskussion 
Analysfrågorna gjordes utifrån min frågeställning samt utifrån det som Skolverket menar att en 

individuell utvecklingsplan ska innebära och innehålla. Det vill säga utifrån det uppdrag skolorna 

fått. Vid analysmomentets början uppkom många frågor angående hur materialet skulle 

analyseras. Exempelvis står det i Skolverkets allmänna råd att planerna inte ska innehålla 

värderingar av elevens personliga utveckling utan visa på elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling. Men ibland kan det vara svårt att avgöra vart gränsen går mellan de tre. Då en skola 

skriver: ”Mål: göra mig hörd i grupper” Är det då kopplat till elevens personliga utveckling eller 

hör det till den sociala utvecklingen? Därför har det förekommit många bryderier i 

analysmomentet och alla tolkningar kan ej betecknas som definitiva sanningar utan måste ses 

som min subjektiva uppfattning. 

 
Dessutom är det viktigt att notera att min studie bara är en lösryckt del av en större helhet. 

Planerna ingår i ett större sammanhang. Före planerna författas har omdömen och 

nutidsbeskrivningar av eleven gjorts och innan nästa mål ska skrivas bör dessa mål ha 

utvärderats. Vid sidan av har lärare en kontinuerlig kontakt med sina elever och kan vid tillfälle 

följa upp målen om så önskas. Om och hur detta görs visar inte min studie. 

 
Annars har det största problemet med studien varit att begränsa sig. IUP visade sig vara mer 

komplext är jag någonsin hade kunnat tänka mig och mycket innefattas i planskrivandet, allt 

ifrån den nya kunskapssynen och styrdokumenten till frågan om integritetskänslighet. 

5.2 Diskussion av resultaten 
Vad en individuell utvecklingsplan ska innefatta råder det olika uppfattningar om. Mina studier 

av litteratur och forskningsrapporter uppvisar dock samma grund - elevers måluppfyllelse - men 

har utöver detta egna förslag på planernas omfång. Skolverket ger en klar bild av vad 

grundstommen i en individuell utvecklingsplan bör vara och därutöver finns stort utrymme för 

lokala varianter. I min studie av de intagna planerna visade sig detta. Skolorna hade gjort egna 

tolkningar av skolverkets rekommendationer och på så vis skiljer de sig åt till stor del. Det som 

skolorna hade i fokus var att sätta upp mål för eleverna och handlingar för hur måluppfyllelsen 
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ska ske. Utöver detta förekom nulägesbeskrivningar i planerna och tre skolor noterade vem som 

var ansvarig för måluppfyllelsen. 

 
I min studie är det lite fokus på den sociala utvecklingen av de mål som skrivs. Detta anser jag är 

märkligt då skolan idag anses vila i den sociokulturella kunskapssynen där kunskap bildas i 

samspel med andra och de riktlinjer som finns, såväl som den litteratur och forskning jag 

studerat, tydligt beskriver att den sociala utvecklingen ska vara en stor del i IUP vid sidan av 

kunskapsutvecklingen. Myndigheten för Skolutveckling konstaterade att gruppens betydelse för 

lärande har fått stå tillbaka till fördel till individens men som expertgruppen till Elevens 

framgång – skolans ansvar framhöll är det viktigt att inte bara se eleven som individ utan också 

bör se på processen på gruppnivå samt skolnivå.  

 
Lika frågande står jag inför det faktum att de mål som skrivs är så pass långsiktiga. En del 

sträckte sig till och med utanför skoltiden och handlade om framtida yrken och alltså inte var mål 

uppsatta för elevens lärande i skolans verksamhet. Det är precis som om skoltiden bara är en 

transportsträcka till det som kommer sen. Som om den vardag som eleverna verkar i nu inte har 

betydelse. Givetvis är det bra att eleverna har långtgående mål men syftet med planerna uppfylls 

inte om bara sådana långsiktiga mål skrivs. Målen bör vara precisa och möjliga att inom 

överskådlig tid uppfyllas. Att eleven kan se sin utveckling ökade motivationen för eleverna 

visade Myndigheten för Skolutveckling rapport. 

 
Den summativa bedömningen har som tidigare beskrivits frångåtts till fördel för den formativa. 

Att eleverna får veta vad som bör förbättras och hur stärker deras lärandeprocess konstaterade 

Black och William. De menar att den feedback som ges i den formativa bedömningen är av två 

slag, varav min studie visar på att den första uteblir i de individuella utvecklingsplaner jag 

studerat. Det som fattas i planerna men som mycket väl kan komma eleven tillgodo på andra sätt 

är den del där elevens kvalitéer och kunnande synliggörs för eleven. Den andra delen som 

handlar om att sätta upp konkreta mål finns oftast med men just att lyfta fram elevens styrkor och 

framsteg görs inte i planerna. Men som sagt det kan framgå till eleven på annat sätt. I underlagen 

från vissa av skolorna finns deras framsteg med. Men de är sällan så pass omfattande och 

välformulerade att eleven utifrån dessa får en tro på sig själv och ser vad den kan. Att lyfta fram 

elevens styrkor och framsteg och framför allt kunnande bör alltså förbättras.  

 
På vissa håll bör man dessutom se över vilka handlingar som skrivs till målen. I planerna 

förekommer uttryck som inte ger eleven möjlighet att veta hur de ska komma vidare i sin 

utveckling. Hur kan eleverna utvecklas då de får som förslag på måluppfyllelse att de ska ”jobba 
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på bättre” alt. ”ta i mer”? Vad innebär egentligen dessa uttryck? Hur målen ska uppnås måste 

vara precisa och välformulerade så att de blir konkreta och förståeliga för eleverna. 

 
Vem som är ansvarig för måluppfyllelsen är inte alltid klargjort. Vallberg Roth & Månsson 

studie visade på att det rådde oklarheter kring ansvarsfördelningen. Skolverket menar i de 

rekommendationer som utkommit att ansvarsfördelningen ska framgå då ett mål skrivs, medan 

Grundskoleförordningen menar att det kan förekomma. Min studie visar att ansvarsfördelningen 

på vissa håll saknades. De åtaganden vårdnadshavare och lärare erhöll var konkreta men små, i 

mitt tycke oftast självklara åtaganden som att gå på föräldramötena och påminna om läxor. Men 

det förekom även exempel på planer med en mycket tydlig och relevant ansvarsfördelning. 

 

Elevers och vårdnadshavares inflytande har ökat och i takt med det även ansvaret. Skolverket 

och Ellmin framhäver att vårdnadshavare och elever ska ses som jämlika parter med lärare. I 

linje med detta menar Ellmin att vårdnadshavare och elever ska vara insatta i de mål eleven 

arbetar mot, det vill säga uppnåelsemålen och strävansmålen. Vallberg och Månsson framhäver 

dock att de tre ej kan ses som jämlika parter då deras förutsättningar är olika. Planerna är 

exempelvis ej översatta till andra språk vilket gör det svårt för de som ej behärskar svenskan.  

 
Litteraturen jag studerat ställer sig positiva till IUP, även om de påvisar en del risker. Regeringen 

pekade på ökad måluppfyllelse och att elevernas behov skulle uppmärksammas tidigare som två 

av syftena med införandet. I Skolverkets skrift menar de att ett av syftena är att eleverna får ökad 

kunskap om det egna lärandet och den utveckling de gör. Intressant att notera är att eleverna 

verkar behöva en tid innan de kommer in i att reflektera över sitt lärande. Myndigheten för 

Skolutvecklingsrapport visade på att skolor i deras undersökning beskriver att eleverna i början 

mer skrev vad de hade gjort istället för att se var de faktiskt hade lärt sig. Detta är något som 

även en skola i min undersökning sa, de hade sett skillnader i hur eleverna skrev i planerna från 

deras första omgång till den andra. 

 
I min undersökning hade en skola lång erfarenhet av planskrivandet. Den skolan har de mest 

omfångsrika planerna där målen omfattar såväl elevernas kunskapsutveckling som sociala 

utveckling samt elevens lärande och hur skolans regler ska följas. De mål som skrivs här är mer 

precisa och kortsiktiga, och de mål som är långsiktiga bryts ner till delmål i den veckoplanering 

som görs. Att skolan har så pass lång erfarenhet av skrivande kan ha inverkan på resultatet menar 

jag men även det faktum att det satsas mycket tid och resurser på IUP-arbetet här. IUP ses som 

ett pedagogiskt verktyg som används dagligen. I skriften Elevens framgång – skolans ansvar 
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framhäver en expertgrupp från Utbildningsdepartementet att planen bör ligga till grund för 

skolans planering, en åsikt som delas av Roger Ellmin. Planerna ska inte bara tas fram ibland. 

 

Just att se IUP som något gott som tillför verksamheten något, anser jag vara en förutsättning, 

och visst har införandet av planarbetet lett till förtjänster. I Elfströms studie menade en 

intervjuperson att dialogen efter planinförandet var bättre och i samtal med en deltagande skola 

framkom att lärarna reflekterar och arbetar mer med läroplanen nu än tidigare, vilket är mycket 

viktigt att poängtera. Detta är en oerhörd behållning som erhålls i arbetet med IUP. För att 

planarbetet ska bli fruktbart krävs ett ständigt reflekterande kring de dokument som ligger till 

grund för verksamheten och skolans personal har nu tvingats att sätta sig in i dess innebörd. 

Kursplanerna är över tio år gamla men många har enligt uppgift av en kontakt på en deltagande 

skola inte tidigare fördjupat sig i dess mening tidigare och till fullo förstått de omvälvande 

förändringarna som införandet av de nya läroplanerna skulle medföra.  

 

Skolminister Jan Björklund sa i mars 2007 att planernas obligatorium skulle slopas i och med 

den nya skollagen. Många har säkerligen uppmärksammat detta uttalande och avvaktar därför 

med vidarearbetet av planerna för att så att säga inte göra nåt jobb i onödan. Hur arbetet med 

planerna bedrivs är avgörande för de individuella utvecklingsplanernas existens menar jag. 

Bedrivs arbetet med en icke önskvärd kvalité kan de lika gärna slopas. Min uppfattning är att det 

är väsentligt att lärarna ges möjlighet att på allvar sätta sig in i planarbetet och reflektera över det 

för att kunna utveckla skrivandet och hanterandet. Som jag tidigare poängterat är IUP-arbetet en 

process och för att nå önskvärd kvalité kan det ta en tid. Min undersökning visar att den skola 

som arbetat med IUP under många år har en välutvecklat planskrivande där planerna vävs in i det 

dagliga skolarbetet på att naturligt sätt. Om alla skolor få resurser för att kunna satsa på IUP-

arbetets utveckling kan resultatet bli gott. Regeringens intentioner med planinförandet kan 

inbringas och de stora vinnarna det är eleverna. 

5.3 Mina slutsatser för hur IUP-arbetet kan bedrivas 
Efter de gångna månaderna har jag fått en djup inblick i skrivandet av de individuella 

utvecklingsplanerna. Utifrån mina lärdomar kan jag dra vissa slutsatser för hur arbetet med 

planerna kan bedrivas. 

• Före samtalet bör rikligt med information om eleven finnas till hands. Samla in 

information från andra pedagoger men framför allt från eleven själv. Låt även 

vårdnadshavarna få ta del av information och själva ge förslag på IUP före samtalet. Då 
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alla tre parter har tankar på mål som skall skrivas i planen kan ett gott samtal hållas där 

de tre är jämlikar. 

• Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål ska författas, vilka båda skall vara 

utvärderingsbara. Till de långsiktiga målen skall delmål ges. 

• Fokusen ska ligga på den sociala- och kunskapsmässiga utvecklingen men glöm inte bort 

vikten att utveckla elevens sätt att tillgodogöra sig kunskap. Eleven måste hitta sina sätt 

att lära och utveckla dessa så att lärandet kan ske på bästa sätt. Underskatta då ej 

gruppens betydelse för lärande. 

• Det finns vinster med IUP-arbetet. Det är tidskrävande i början men med tiden gynnas 

elevernas lärande och det kan vara till stöd i lärarens planering och undervisning. 

Dessutom förbättras relationen med vårdnadshavarna och dessa får större inflytande och 

kännedom om deras barn och kan i sin tur vara till hjälp och stöd för denna. 

• IUP-arbetet är en process. Uppdraget är inte genomfört så fort skrivandet är i gång. 

Arbetet måste hålla god kvalité och bör hela tiden utvecklas. Skolan och eleverna är inte 

statiska så inte de dokument som ska författas. 

• Eleverna måste få tid att lära sig reflektera. För att hjälpa dem kan preciserade frågor ges 

till eleverna i början så att de kan se vad de lärt sig och inte bara vad de gjort. 

• IUP bör inte ses som någon enskilt utan som en del av skolarbetet. IUP är länkat med 

utvecklingssamtalet men har också mycket med kunskapssynen och skolans 

måluppfyllelse att göra. Därför skall arbetet ske parallellt med läroplanerna och 

kursplanerna och målen i dessa bör även tydliggöras för elev och vårdnadshavare så att 

arbetet kan ske mellan någorlunda jämlika parter. 

• Och sist men inte minst finns hjälp med IUP-arbetet. Utnyttja den hjälp som finns lokalt. 

I samtal med kollegor kan kvalitén stärkas ytterligare. 

5.4 Fortsatta forskning 
Denna studie har väckt många tankar på fortsatta undersökningar. Nedan följer några förslag. 

 
Ett förslag är att studera utvecklingen av planernas utformning från då en skola inleder sitt 

planskrivande till dess de har arbetat med planerna ett par år. Att se själva processen som en 

skola går igenom och vad de anser behöver förbättras med tiden vore mycket intressant att 

betrakta. Det kunde ge viktig information till andra skolor och kunna hjälper dem i deras arbete. 

 
Något som alltid kommer upp när det gäller IUP är dess status som allmän handling. Det är 

tydligt formulerat i uppdraget att de uppgifter som förekommer i planerna inte skall vara av 
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integritetkänslig art. Men vad går gränsen för vad som är integritetkänsligt? Och vem bestämmer 

det? Många framhäver oron med vad dessa planer kan betyda för eleverna i framtiden. Skulle de 

kunna ha inverkan på sommarjobb och antagning till gymnasium? Det hade varit mycket 

intressant att se på var gränsen går för integritet samt vad de kan innebära för eleverna om denna 

gräns överskrids. Som det är just nu är de flesta frågande angående detta. 

 
En annan intressant sak att studera är huruvida de mål som skrivs i de individuella 

utvecklingsplanerna är utifrån styrdokumentens mål eller ej. 

 

Tack… 
Med dessa rader skulle jag vilja framföra ett stort tack till min handledare Elisabeth Ahlstrand. 

Dessutom vill jag tacka mina föräldrar vars stöd är ovärderligt.

 45



6. Referenslista 
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
 
Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande Lund: Studentlitteratur 
 
Elfström, Ingela (2005) Varför individuella utvecklingsplaner? Stockholm: Lärarhögskolan 
 
Ellmin, Roger (2006) Rätt dos för lärande Malmö: Gleerups Utbildning AB 
 
Esaiasson, P & Gilliam, M & Oscarson, H & Wängnerud, L (2003). Metodpraktikan. Stockholm: 
Nordstedts Juridik AB 
 
Gustavsson, Bernt (2002) Vad är kunskap? Stockholm: Liber 
 
Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur 
 
Hofvendahl, Johan (2006) Riskabla samtal Stockholm: Arbetslivsinstitutet & författare 
 
Kursplaner för grundskolan SOU 1993:2 Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
Kursplan naturvetenskap http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx 2007-05-01 
 
Kursplan slöjd http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx 2007-05-01 
 
Lindström, Lars och Viveca Lindberg red. (2005) Pedagogisk bedömning Stockholm: HLS 
Förlag 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. (1998) 
Stockholm: Utbildningsdepartementet 
 
May, Tim (2001) Samhällsvetenskaplig forskning Lund: Studentlitteratur 
 
Moreau, Helena & Wretman, Steve (2006) Individuella utvecklingsplaner och allmänna råden. 
Solna: Fortbildning AB 
 
Myndigheten för Skolutveckling (2003) Individuell planering & dokumentation i grundskolan 
Dnr 2003:251 
 
Regeringskansliet (2005) Individuella utvecklingsplaner för alla elever i grundskolan. 
Pressmeddelande, Utbildnings och kulturdepartementet 2005-03-31 www.regeringen.se sökord 
Ibrahim Baylan 2007-04-03 
 
SFS, Grundskoleförordning, 1994:1194, ändring SFS 2005:179 www.regeringen.se sökord 
Grundskolförordningen 2007-04-19 
 
Skollagen 7 kap. 9§ sekretesslagen 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&be
t=1985:1100 2007-04-19 

 46



 
Skolverkets allmänna råd & kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen (2005) 
Stockholm: Skolverket 
 
Statens offentliga utredningar 1992:94 Utbildningsdepartementet Skola för bildning Stockholm: 
Nordstedts tryckeri AB 
 
Utbildningsdepartementet Elevens framgång – skolans ansvar 2001:19 Stockholm: 
Graphium/Nordstedt 
 
Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika Individuella utvecklingsplanerna som 
fenomen i tiden, samhället och skolan Paper in progress 2005-10-22 
http://hdl.handle.net/2043/1822 2007-05-08 
 
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska Principer. http://www.vr.se 2007-04-13 
 
Zetterström, Agneta (2006) IUP och skolutveckling. Malmö: Gleerups Utbildning AB 
 
Öhlmér, Inger (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Västerås: IÖ RESPONS 
 
 
 

 47



      Bilaga 1 
 
Maria Sandberg     2007-04-19 
Adress: XXX 
e-adress: XXX 
Telefonnr: XXX2 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Maria Sandberg och jag läser nu min åttonde termin på Lärarprogrammet, 
Linköpings Universitet. Just nu ska jag skriva mitt examensarbete och hoppas där på er hjälp. 
Mitt examensarbete kommer att genomföras denna vår, och har de individuella 
utvecklingsplanerna som fokus. Min handledare heter Elisabeth Ahlstrand och är 
universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 
Universitet. 
 
Examensarbetets syfte är att jämföra vad som dokumenteras i de individuella 
utvecklingsplanerna på olika skolor. Jag kommer att försöka urskilja drag på vad som betonas 
respektive inte betonas skolorna emellan men är inte intresserad av den enskilde eleven. Elevens 
namn skall därför vara svärtat och oidentifierbart i den kopia som jag arbetar med. Jag har i 
samråd med professor Gunnel Colnerud kommit fram till att information till elev och förälder 
angående utelämnandet inte är nödvändigt. De individuella utvecklingsplanerna är ju offentliga 
handlingar men bör ändå behandlas med respekt. 
 
Handhavandet kommer att ske utifrån de forskningsetiska principerna och planerna kommer 
således att förvaras så att obehöriga ej kommer att ta del av dem, samt avidentifieras så att ingen 
vet vilken skola eller enskild elev det handlar om. Planerna kommer enbart att användas i denna 
undersökning och sedan makuleras. Deltagandet är givetvis frivilligt och kan avbrytas när ni så 
vill. Jag kommer att undersöka dokumenten med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Mitt 
examensarbete kommer att examineras vid ett slutseminarium och efter opponering, omarbetning 
och tillägg betygsättas av en examinator. Därefter kommer arbetet att finnas tillgängligt för 
allmänheten i såväl tryckt som digital form vid biblioteket vid Linköpings universitet. 
 
Om ni skulle vilja medverka i denna undersökning vore jag tacksam för om ni skulle kunna ta 
kontakt men mig enligt ovanstående kontaktuppgifter. 
 
Det material som är aktuellt från er skola är om möjligt 10 individuella utvecklingsplaner från år 
åtta. 
 
Mvh 
 
 
Maria Sandberg 
Linköping 2007-04-19 
 
Kontakt med min handledare Elisabeth Ahlstrand kan ske på: 
e-adress: XXX 
Telefon: XXX 
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      Bilaga 2 
Rubriker som förekommer i planerna: 
 
Skola A 
Personlig utveckling, Kunskapsutveckling, Lära mig lära, Förhållningssätt och spelregler, Övriga 
kommentarer, ansvarspedagogens åtagande, föräldrarnas åtagande. 
 
Skola B 
Dagsläget, Nya mål, Hur ska målen uppnås, Hur ska min/mina lärare hjälpa mig?, Hur ska mina 
föräldrar hjälpa mig?, Uppföljning, Ort och datum samt underskrift av elev, förälder och 
pedagog. 
 
Formulär nr 2 innehåll alla ämnen samt information om eleven hittills nått målen för G (nej, ja 
eller över) samt kommentarer från läraren angående ansvar, läxor, arbete under lektionstid, 
ordning, uppförande, kamratskap, samarbetsförmåga, frånvaro. Ett eller två ämne finns 
representerade dessa hade formulär som innefattar olika moment som eleven skall genomföra 
och betyg på hur väl de genomförd dessa. Dessutom finns en fråga där eleven ska fylla i det 
betyg den siktar på och hur eleven ska nå detta mål. 
 
Skola C 
Detta ska jag utveckla/förbättra, Hur ska jag göra?, Vem ska göra vad?, Uppföljning samt Datum 
och underskrift från tre parter. 
 
Skola D 
Mål, nuläge i förhållande till målet samt Att utveckla. 
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