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Abstrakt 
Enligt en lagändring, från och med januari 2006, ska alla elever i grundskolan ha en 

individuell utvecklingsplan. Planen ska finnas för att hjälpa eleven att uppnå de mål som finns 

i styrdokumenten och den tas fram av elev, lärare och föräldrar tillsammans under 

utvecklingssamtal. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad som står skrivet i offentliga 

dokument och forskningslitteratur om individuella utvecklingsplaner, både före och efter 

lagändringen. Arbetet syftar även till att undersöka vad fyra pedagoger anser om individuella 

utvecklingsplaner.  
 
 
 

• Nyckelord: individuella utvecklingsplaner, IUP, grundskola 
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Bakgrund 
2001 tillsatte regeringen en expertgrupp av personer från utbildningsdepartementet, skolledare 

och pedagoger. Gruppen skulle utvärdera och analysera vilket behov av insatser som fanns i 

skolor och hur dessa insatser kunde hjälpa skolor att uppnå de mål som finns formulerade i 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94). Det var i den rapport expertgruppen 

gav ut senare samma år som begreppet individuella utvecklingsplaner (IUP) först dök upp. I 

rapporten beskrivs bland annat att det fanns både nöjda och missnöjda elever och 

vårdnadshavare, då det gällde hur mycket hjälp eleverna/deras barn fick i skolan. 

Avslutningsvis poängterades det i rapporten att den individuella utvecklingsplan som alla 

elever skulle ha skulle vara relaterad till hur eleven utvecklas kunskapsmässigt och socialt i 

förhållande till de mål, i läroplanen, skolan strävar mot. 

 

2004 utkom Individuell planering och dokumentation i grundskolan från Myndigheten för 

skolutveckling. I rapporten, som är skriven på uppdrag av regeringen, beskrivs hur tjugo 

grundskolor hade fått möjlighet att utforma en individuell planering och i texten redovisas 

skolornas resultat och den dokumentation som gjorts på varje skola.  

 

Den 1 januari 2006 trädde en lagändring i kraft som påverkade alla skolor i hela landet. 

Lagändringen innebär att alla elever i skolan skall ha en individuell utvecklingsplan och att 

den ska utformas av elev, föräldrar och lärare. 

 

Under min tid på lärarprogrammet har utvecklingssamtal och vikten av dessa uppkommit 

många gånger under föreläsningar och seminarier. Under den specialpedagogiska kursen 

Lärandemöjligheter och hinder för lärande läste vi mycket om utvecklingssamtal, 

åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Det var då intresset för individuella 

utvecklingsplaner väcktes till liv ordentligt och jag beslutade mig för att läsa mer om 

utvecklingsplaner och dess historiska förankring. Under min verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) har individuella utvecklingsplaner diskuterats av lärare under luncher och 

andra raster. Det jag hörde främst hos lärarna var en viss förvirring gällande IUP eftersom det 

var nytt och lärarna inte hade fått tillräckligt med information om vad individuella 

utvecklingsplaner innebar. 

 

En första fundering är om det fanns individuella utvecklingsplaner innan lagändringen trädde 

i kraft. Finns det några skillnader mellan hur utvecklingssamtalen ser ut i dagens skola med de 
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kommande individuella utvecklingsplanerna och hur utvecklingssamtalen fungerade innan 

lagändringen trädde i kraft? En andra fundering är om lärare och skolledning fått tillräckligt 

med information för att på ett professionellt sätt kunna arbeta med individuella 

utvecklingsplaner. En tredje fundering är att ta reda på vad lärare anser om individuella 

utvecklingsplaner och om lärarnas arbetsbörda kommer att eller har förändrats genom 

förberedelsearbetet av dessa individuella utvecklingsplaner. 

 

Detta examensarbete blir ett naturligt avslut på min lärarutbildning eftersom individuella 

utvecklingsplaner är något jag är intresserad av och jag är fundersam på hur de påverkar 

skolans arbete. Men det är också ett intressant ämne för det kommer att påverka min blivande 

yrkesroll som lärare. 

 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att fånga in vad som finns skrivet i offentliga publikationer 

och i forskningslitteratur om individuella utvecklingsplaner, både innan 2006 och efter, samt 

att undersöka hur fyra pedagoger har informerats om individuella utvecklingsplaner och även 

vad de anser om arbetet med dessa. 

 

Problemformulering 
1. Vad föranledde lagändringen om att införa individuella utvecklingsplaner?  

 

2. Hur har rektorer och lärare runt om i landet informerats om IUP? 

 

3. Vad anser fyra pedagoger om arbetet med individuella utvecklingsplaner?  

 6



Begreppsdefinitioner 
Då olika begrepp finns i detta arbete kommer en presentation av de termer och begrepp som 

används vid flera tillfällen att förklaras. Anledning till det är för att undvika eventuell 

förvirring om läsaren ej känner igen begreppet. 

 

Kvartssamtal och utvecklingssamtal är termer som används frekvent under arbetets gång och 

lite längre fram i arbetet förklaras ingående vad dessa två begrepp innebär. 

 

Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram är till för elever som riskerar att inte uppnå de mål som är satta att de ska 

klara av i slutet av år 5 och år 9. Åtgärdsprogrammet upprättas vid behov, oberoende av om 

det är mitt i, i slutet eller i början av terminen (Skolverket, 2001). 

 

Portfolio 

Portfolio är en sorts pedagogisk dokumentation som är lärarledd och elevaktiv. Den syftar till 

att tydliggöra och beskriva vad och hur eleven lär, vad eleven vill uppnå och hur eleven tänker 

kring sitt eget lärande (Ellmin, 2003). 

 

Loggbok 

Är en sorts skriftlig dokumentation som görs av elever, där de beskriver hur arbetet går, vad 

de behöver arbeta vidare med och hur de utvecklas. Detta ses över av läraren och denne ger 

också respons till eleverna, men loggboken förs själv av eleverna (Linköpings kommun, 

2006). 

 

Individuell planering 

Individuell planering innefattar redskap som loggbok, portfolio och individuell 

utvecklingsplan. Denna planering har också ett nära samband med utvecklingssamtal, 

åtgärdsprogram och stödjer varje elevs lärande (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

  

Individuella utvecklingsplaner 

Upprättas vid utvecklingssamtalet och är ett skriftligt dokument som ska utgå från elevens 

positiva sidor och kunskaper. Utvecklingsplanen sammanfattar vilka insatser som behövs for 

att eleven ska utvecklas och nå upp till de satta målen i läroplanen. Den individuella 
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utvecklingsplanen uppdateras kontinuerligt vid varje utvecklingssamtal och följer eleven 

genom hela sin skoltid (Moreau, Wretman, 2006). 

 

Metod 

Genomförande av litteraturstudie 
De böcker och publikationer som använts i arbetet valdes ut genom att delvis söka i 

universitetets bibliotekskataloger och delvis i samråd med handledare. Annan litteratur som 

användes är den som användes när jag skrev en examinationsuppgift om individuella 

utvecklingsplaner för cirka ett år sedan. De böcker som gick att finna genom bibliotekets 

kataloger användes för att vidare finna mer relevant litteratur eftersom de flesta böcker hade 

gedigna referenslistor. Efter närmare studie av den litteratur som fanns tillgänglig sovrades en 

del ut på grund av att några texter var en upprepning av tidigare lästa tryck. Tyngdvikten lades 

på förstahandskällor och vid offentliga tryck. 

 
För att få svar på mina frågeställningar, har jag använt mig av litteratur som behandlar 

individuella utvecklingsplaner idag och även det som fanns innan den 1 januari 2006. Likaså 

har jag även läst litteratur om utvecklingssamtal och dess inverkan på skolan. Skrivelser och 

rapporter från Skolverket, Regeringen och andra instanser har också studerats för att få en 

större förståelse om IUP och vad som har föranlett lagändringen. Den litteratur jag fördjupat 

mig i har lästs noggrant och sedan har relevanta punkter från varje del skrivits ned. Sedan har 

jag jämfört det som står i litteraturen och valt det relevanta för just detta examensarbete. 

 
 

Genomförandet av empirisk studie 
Alan Bryman (2002) poängterar att i en kvalitativ undersökning ligger tonvikten på ord och 

inte på kvantifiering av data som vid en kvantitativ undersökning. En kvantitativ 

undersökning behandlar ett stort antal deltagare och är inte hållbart här på grund av tidsbrist 

och för att vid en kvantitativ undersökning är forskaren oftast inte intresserad av att fördjupa 

sig i vad respondenterna anser om det valda ämnet. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer av 

fyra personer. Anledningen till valet av kvalitativ intervju är att jag är intresserad av 

pedagogers syn på individuella utvecklingsplaner.  
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Bryman skriver vidare om två viktiga former av en kvalitativ undersökning som är 

ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju innebär ofta att 

bara en fråga ställs och den intervjuade får svara och associera fritt. Intervjuaren kommer bara 

in i samtalet då denne känner behovet av att ett svar kan behöva en följdfråga. Jag har valt att 

använda mig av semi-strukturerade intervjuer och Bryman skriver om denna sorts intervjuer 

där forskaren har en lista med teman som de vill ska beröras under intervjuernas gång (Bilaga 

1). Frågorna är inte nödvändigtvis i den ordning som står på pappret och följdfrågor är 

vanliga. Frågorna är blandat slutna och öppna beroende på vad de handlar om. Dock finns det 

alltid möjlighet för respondenten att utveckla sina tankar fritt kring frågor.  

 

Val av undersökningsgrupp 

Urvalet av lärarna skedde efter Brymans (2002) bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet 

innebär att de personer som intervjuas råkade finnas tillgängliga för forskaren just då. Fyra 

personer har valts för denna empiriska studie och alla har en koppling till skolan på något sätt.  

 
Anna undervisar i engelska och idrott och är klassföreståndare för en sjundeklass. 

Bertil undervisar i SO och är klassföreståndare i en niondeklass. 

Daniel har arbetat som rektor i cirka sex år, han är utbildad lärare och har tidigare arbetat som 

lärare i 20 år.  

Carina arbetar vid ett skolutvecklingscentrum för pedagogik i en större kommun och är 

utbildad pedagog från första början.  

 

Uppläggning och genomförande 
Då jag valt att göra en kvalitativ intervju tog jag kontakt med skolor via e-post och berättade 

vem jag var, vad jag arbetade med och vad jag skulle vilja fråga om. Då jag fått svar skickade 

jag e-post igen och gick in mer specifikt på vad jag hade för frågor och att intervjun skulle 

vara informell och mer som ett samtal.  

 

Jag har intervjuat två lärare som undervisar år 7-9, en rektor vid en F-9 skola och en anställd 

vid ett skolutvecklingscentrum. Intervjuerna syftar till att öka min förståelse för hur de 

individuella utvecklingsplanerna har tagits fram, hur de påverkar skolornas arbete och hur 

lärare och rektor informeras om utvecklingsplanerna. Alla intervjuer genomfördes under 

hösten 2006 och de intervjuade förblir anonyma i arbetet och jag har gett dem fiktiva namn. 
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Jag anpassade frågorna till vem det var jag intervjuade, därav skillnad på frågorna (bilaga 1). 

Min tanke var att spela in intervjuerna på band men på grund av att bandspelaren ej fungerade 

fick jag ej möjlighet att spela in intervjuerna. Jag tog mindre anteckningar under intervjuerna, 

det blev mest stödord jag skrev ned för att minnas saker. Direkt efter intervjuernas 

genomförande satte jag mig och skrev ned allting de intervjuade hade pratat om och för att ej 

ha missat någonting skickade jag även över det jag skrivit ned till de intervjuade så de kunde 

läsa vad jag skrivit och lägga till eller komma med synpunkter om de ville det.  

 

Lärarintervjuerna genomfördes i personalrummet på skolan men det var relativt lugnt ändå 

och jag kände att samtalet flöt på bra och att lärarna fick möjlighet att tänka igenom sina svar 

och associera fritt. Detta gjorde att intervjun blev väldigt informell och jag fick svar på flera 

frågor utan att jag behövde ställa dem.  

 

Intervjun med rektorn genomfördes på hans kontor och det var lugnt och tyst omkring oss. 

Precis som med lärarna flöt samtalet på bra och rektorn pratade om olika aspekter av IUP och 

återigen fick jag svar på flera frågor utan att jag behövde ställa dem.  

 

Intervjun med personen från skolutvecklingscentrat genomfördes i ett konferensrum och det 

var lugnt omkring oss. Jag kände att hon fick utrymme att utveckla sina tankar och det fanns 

gott om tid för alla frågor att bli besvarade.  

 

Etiska överväganden 

Informationskravet 
Bryman (2002) poängterar att det finns grundläggande etiska aspekter då det rör sig om 

intervjuer. Informationskravet säger att forskaren ska ge information till respondenterna om 

vad undersökningen har för syfte och att deras deltagande är frivilligt, samt att de när som 

helst har rätt att avbryta intervjun. Jag informerade respondenterna vid intervjutillfällena om 

vad syftet med mitt arbete är och att de när som helst fick välja att avbryta intervjun eller att 

inte svara på frågor som de ej ville. Detta var dock inget problem då alla var mycket villiga att 

delta och svarade på alla frågor jag ställde. 

Samtyckeskravet 
Bryman påpekar vidare att deltagarna i en intervju har rätt att själva bestämma vilken sorts 

medverkan de har, samt att om en minderårig skulle delta måste vårdnadshavares 

godkännande krävas. I min undersökning var detta inget som jag behövde agera i på ett aktivt 
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sätt eftersom alla respondenter blev tillfrågade om de ville delta och att de kunde ha tackat nej 

om de ej var intresserade. 

Konfidentialitetskravet 
Vidare skriver Bryman att alla uppgifter ”ska behandlas med största möjliga konfidentialitet” 

(Bryman, 2002, s. 440). Jag valde att alla intervjuer skulle förbli konfidentiella och detta 

berättade jag även för respondenterna. Vid redovisning av resultaten är alla intervjuade 

personer anonyma och har fiktiva namn.  

Nyttjandekravet 
Med detta menar Bryman att de uppgifter som insamlas från respondenterna endast får 

användas för det ändamål som finns med forskningen. Jag informerade all respondenter om 

att det endast var jag som skulle använda det de berättade i intervjuerna och att deras svar i 

arbetet skulle förbli anonyma och att endast jag tog del av det de faktisk sade under 

intervjuerna. 

 

Metoddiskussion 
Det var tyvärr inte så lätt att finna lärare som var villiga att bli intervjuade trots att många 

förfrågningar skickades ut till ett antal skolor. De vanligaste anledningarna till ett nej var att 

skolorna ej kände sig redo att bli intervjuade om IUP och att de inte hade arbetat med det 

tillräckligt länge eller att de inte hade kommit igång med arbetet på ett, vad de ansåg vara, 

adekvat sätt. Anledningen till detta kan jag bara spekulera om. Men att skolorna ej känner sig 

insatta i arbetet kan bero på att de ej hunnit arbeta med det tillräckligt länge och att den 

information de fått ej är tillräcklig. Ett större antal intervjuer hade givetvis varit bättre men jag 

anser att de fyra personer som intervjuats har gett mig intressanta resultat och i jämförelse 

med litteraturen kan jag hitta både likheter och skillnader mellan resultat och litteratur. De två 

lärare som jag intervjuat kom jag i kontakt med genom mina tidigare fältstudier och de var 

mycket villiga att bli intervjuade om vad de anser om individuella utvecklingsplaner. 

 

Anledningen till att intervjua personen vid skolutvecklingscentrat berodde på de nej jag fick 

från skolor, som jag nämnde tidigare. På grund av dessa nej, sökte jag mig vidare till 

skolchefen i en kommun som hänvisade mig till personen vid skolutvecklingscentrat. Det är 

samma anledning till valet av intervjun med rektorn. Jag sökte svar från skolchefen i den 

kommunen och skolchefen där hänvisade mig till rektorn. 
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Det material som presenteras i detta arbete är ej tillräckligt för att dra några slutsatser om IUP 

arbetet. Eftersom många skolor tackade nej till att bli intervjuade blev antalet respondenter 

inte lika många som jag hoppats på från första början. När arbetet med denna uppsats inleddes 

trodde jag att det skulle bli enkelt att finna personer som var villiga att bli intervjuade 

eftersom jag trodde att IUP arbetet hade kommit så pass långt. Jag hade dock fel men hade 

ändå turen att kunna intervjua fyra pedagoger. På grund av att jag endast intervjuat dessa fyra 

personer gör det att arbetet bara ger en liten inblick i hur arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna har fungerat och vad just dessa fyra pedagoger har för åsikter, tankar och 

funderingar på arbetet med IUP.  
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Litteraturstudie 
I litteraturstudien kommer jag att gå igenom vad som föranlett lagändringen och hur det ser ut 

idag. Jag börjar med att skriva om den historiska bakgrunden till individuella 

utvecklingsplaner, om kvartssamtalet och utvecklingssamtalets framväxt. Dessutom redogör 

jag för vad de offentliga myndigheterna har skrivit om individuella utvecklingsplaner. Vidare 

beskriver jag hur implementeringsarbetet av de individuella utvecklingsplanerna har fungerat 

och de resultaten kommer genom en e-post från Myndigheten för skolutveckling. 

Avslutningsvis redovisar jag vad den aktuella forskningen om IUP handlar om. 

 

Historiskt perspektiv på individuella utvecklingsplaner 
I slutet av 1800-talet beskrev John Dewey att all utbildning innebär att ”individen får ta del av 

mänsklighetens sociala medvetenhet” (Dewey, 1980, s. 38) och att detta påbörjas redan vid 

födseln vilket gör att alla erfarenheter och upplevelser formar individen och dess begåvning. 

Enligt Dewey bör barnets begåvning stimuleras genom de krav som ställs i den situation 

barnet befinner sig i. Dessa krav gör att barnet stimuleras att vidareutvecklas och att ingå i den 

gemenskap som finns i situationen. Den individ som uppfostras är social och samhället runt 

omkring individen är en organisk enhet av andra individer. Dewey understryker att om man 

tar bort den sociala faktorn hos barnet blir det bara något abstrakt kvar och likaså om vi 

bortser från den individuella faktorn i samhället så är det bara en livlös massa som blir kvar. 

Utbildning måste börja med en insikt om barnets vanor, tidigare kunskaper och intressen för 

att sedan kunna utveckla barnet vidare till en individ som kan ingå i samhället. (Dewey, ibid, 

s. 38 ff.). 

 

Den undervisningsplan som utkom 1919 var banbrytande eftersom antalet timmar för 

kristendomsundervisning halverades och andra ämnen, som gymnastik och räkning, fick mer 

utrymme. Det program som användes för denna undervisningsplan innebar bland annat att 

eleverna skulle lära sig genom att göra saker själva och inte bara sitta och lyssna på en lärare 

som tidigare hade varit standarden, samt att föräldrarna sågs som en del av skolan och att de 

hade ett visst inflytande på elevens utbildning. Under 1900-talet har skolan förändrats på 

många sätt och det går att sätta en sorts rubriker på de årtionden som hjälpte grundskolan att 

formas till vad den är idag.  

 

1940-talet: Utredningarnas årtionde – skolan utreddes och olika utbildningspolitiska mål 

formulerades. 
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1950-talet: Försöksperiod – många nya arbetsformer prövades för att skolan skulle bli 

mer enhetlig och läromedel för skolan började utvecklas på allvar. 

1960-talet: Genomförandets årtionde – grundskolan infördes och ett centraliserat 

förvaltningssystem dök upp. 

1970-talet: Reformarbetet fullföljs – skolans inre arbete utvecklades och här dök också 

”en skola för alla” upp för första gången. (Hartman, 2005, s. 48 ff.) 

 

Mats Sjöberg tar upp en utredning utförd under 1940-talet där den roll som familjen och 

hemmet hade för barnet i skolan beskrivs. Hemmets roll hade försvagats och var inte längre 

en naturlig mötesplats för familjemedlemmar. Det gjorde att föräldrarna inte hade samma 

inflytande, auktoritet och makt över barnen som de haft tidigare. Samhället hade förändrats 

och föräldrarna hade fokus på mer än bara familjen och de såg även på livet utanför familjen 

vilket gjorde att föräldrarollen förändrades. Skolan var en stabil plats då samhället genomgick 

förändringar och utredningen sade att skolan ser till ”hela barnet” medan föräldrarna bara såg 

till fostran av barnet men inte till kunskapsförmedling. Samverkan mellan skola och föräldrar 

skulle förberedas för att föräldrarna skulle veta vilka krav och skyldigheter de hade för sitt 

barn. Skolan skulle alltså fostra barn och föräldrar och ge föräldrarna kunskaper om hur 

skolan arbetade och vilka förutsättningar som fanns. Föräldrarnas åsikter skulle tas i 

beaktande av skolan men det fanns inget krav på att skolan skulle följa de synpunkter 

föräldrarna hade om barnet. Anledningen till det var att föräldrarna hade bristande kunskap 

och irrationell kärlek till sitt barn, och det ansågs vara ett hinder i barnets kunskapsutveckling. 

Skolan skulle också få kunskaper om hur hemmiljön såg ut för att kunna göra en bra 

bedömning av eleven. Då föräldrarna informerades om det väcktes en misstänksamhet hos 

dem. Men för att avhjälpa det inbjöd skolan föräldrarna till klassamkväm och underhållning 

av olika slag i skolan (Sjöberg, 2000, s. 2 ff.). 

 

Den tveksamma inställningen till föräldrarnas medverkan i skolans verksamhet fanns kvar i 

slutet av 1950-talet och föräldrarna ansågs ej vara medvetna om ”skolans värde”. Samarbetet 

mellan skola och föräldrar började dock öka. Föräldrarna blev inbjudna till åhörardagar, 

föräldramöten och en föräldraförening skulle organiseras så samarbetet mellan skola och hem 

skulle öka och flyta bättre, samt att denna förening skulle organisera, bland annat, skolresor 

och fritidssysselsättningar. Det var också meningen att föräldrar skulle lämna information om 

barnet som var viktig för att skolan skulle kunna hjälpa eleverna att utvecklas vidare (Sjöberg, 

ibid, s. 7 f.).  
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Grundskolans första läroplan var Lgr62 (Läroplan för grundskolan 1962) och i den fanns 

bland annat fem principer som skulle gälla undervisningen. Dess akronym var MAKIS och 

stod för: 

1. Motivation 

2. Aktivitet 

3. Konkretion 

4. Individualisering 

5. Samarbete 

 

Läraren skulle ha MAKIS som riktmärke i sin undervisning för att den skulle vara effektiv 

och ge eleverna den kunskap de behövde samt att läraren genom dessa fem principer kunde 

bedöma eleverna och hur deras arbete i skolan fungerade. Idén med dessa fem principer var 

att alla problem som uppstod med enskilda elever kunde lösas inom klassen och att denna 

skulle vara sammanhållen. I läroplanen poängteras hur viktig kontakten mellan hem och skola 

är. Skolan skulle samarbeta med hemmet för att främja elevens utveckling och utbildning 

(Adelswärd m.fl., 1997, s. 33 ff.). 

 

Det var under 1970-talet som kvartssamtalet började användas i skolan. Kvartssamtalet har 

dock inte enbart sitt ursprung i 1970-talet hävdar Ann-Carita Evaldsson. Enligt Evaldsson 

fanns en vision på 1940- och 1950-talet om att skapa människor som var harmoniska. Skolans 

mål var att skapa harmoniska människor som var ansvarskännande medlemmar av samhället. 

Elevens utveckling sätts i centrum och det är viktigt att eleven uppfostras på ett harmoniskt 

sätt och kvartssamtalet lanserades som en ny typ av bedömning av eleven på 1970-talet. 

Vidare konstaterar Evaldsson att skolor under 1960-talet genomsyrades av utveckling och 

förändring. Skolorna började ta ”hänsyn till utvecklings-psykologiska, praktisk-pedagogiska 

och skolorganisatoriska omständigheter” (Evaldsson, 1994, s. 9). Evaldsson beskriver 

fortsättningsvis att den personliga utvecklingen sätts i centrum för skolans verksamhet på 60-

talet och att skolan får ett ökat ansvar för elevens sociala fostran och personutveckling. Det 

som anses som viktigast under 1960-talet är att människan är demokratisk och kan tänka 

kritiskt och självständigt. Skolorna blev ansvariga för att främja den enskilde elevens 

personliga utveckling. Detta ledde sedan vidare in i 1970-talet och kvartssamtalet 

introducerades (Evaldsson, ibid). 

 

Utvecklingssamtalet togs i bruk vid 1990-talets mitt och den information som lärare, föräldrar 

och elever fick om detta beskriver utvecklingssamtalet som ett samtal som ska främja elevens 
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utveckling. Kvartssamtalet hade varit mer inriktat på bedömningsaspekterna gällande elevens 

kognitiva, personliga och sociala utveckling men utvecklingssamtalet strävade mer mot att 

hjälpa eleven att utvecklas vidare. Det konstateras att utvecklingssamtalet är fokuserat på 

framtiden och att man under samtalet sätter upp delmål för att eleven ska kunna utvecklas i 

riktning mot de mål som finns i läroplanen. Elev, föräldrar och lärare kommer överens om 

delmålen och de bestämmer också hur de bäst ska kunna nå fram till dessa mål. Likaså 

bestäms vem som har ansvaret för vad, till exempel att föräldrarna ska hjälpa eleven att räkna 

matematik hemma (Adelswärd m.fl., 1997, s. 33 ff.). 

 

Hofvendahl definierar kvarts- och utvecklingssamtalet delvis som ett officiellt samtal. Detta 

på grund av att det är statliga myndigheter som fastslagit att det ska finnas och för att det är 

meningen att alla elever i skolan ska kunna ha dessa samtal, oavsett ålder och kunskapsnivå. 

Dock poängterar han även att det är ett inofficiellt samtal på grund av att det handlar om en 

enskild elev och att samtalet sker bakom stängda dörrar.  Vidare behandlar Hofvendahl även 

att anledningen till att kvartssamtalet utvecklades till utvecklingssamtalet var för att 

kvartssamtalet blev för mycket en rapportering av resultat. Likaså fanns inte tillräckligt med 

möjligheter för föräldrar och elever att påverka elevens utveckling och utbildning. 

(Hofvendahl, 2006, s. 5). 

 

Hofvendahls forskning och jämförelser mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal visar att i 

kvartssamtalet dokumenteras inget skriftligt medan utvecklingssamtalet dokumenteras 

skriftligt och att detta också utdelas till föräldrar. Likaså påvisar Hofvendahl att under 

kvartssamtalen i grundskolans senare år är det få lärare som har inlämnat skriftliga omdömen 

om den berörda eleven. Utvecklingssamtalet har många skriftliga omdömen från lärare eleven 

har i undervisningen. I utvecklingssamtalet formuleras mål både muntligt och skriftligt och i 

kvartssamtalet formuleras målen muntligt men ej skriftligt (Hofvendahl, ibid, s. 24). 

 

Den individuella utvecklingsplanens framväxt från 1994 – 2006 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) kan 

man finna fröet till det som idag kallas för individuella utvecklingsplaner. Däri beskrivs en del 

av skolans ansvar för elevens utbildning som att undervisningen ska vara anpassad till varje 

elev. Skolan ska se på elevens bakgrund och se till vad denne har för kunskaper för att sedan 

kunna vidareutveckla dessa så att eleven fortsätter att lära sig och ta till sig ny kunskap och 

detta ska utgå från elevernas behov och vad de har för förutsättningar. Vidare står det att 
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skolan har ett ansvar att följa upp elevernas resultat, att utvärdera de metoder som prövas och 

utveckla undervisningen vidare. Det poängteras också att skolan har ett ansvar att klargöra för 

elever och föräldrar vilka mål och krav som finns för utbildningen. Likaså ska elever och 

föräldrar få information om vilka rättigheter och skyldigheter de har, att de kan påverka 

utbildningen i viss mån och att skolans mål är tydliga (Lpo 94, 1999, s. 5 ff.). 

 

Begreppet individuella utvecklingsplaner kom först att användas i en rapport från 

Regeringskansliet 2001 där en expertgrupp, tillsatt av regeringen, skulle utvärdera och 

analysera vilket behov som fanns i skolor av insatser som kunde hjälpa skolor att uppnå målen 

och den individuella planeringen. I rapporten står expertgruppens uppdrag som att ha syftat 

till ”att utifrån konkreta exempel från ett antal kommuner och verksamheter, främja 

diskussion och utveckling av goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse och då särskilt för 

elever i behov av stöd” (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2001, s. 5). Gruppen påpekar 

att skillnaderna mellan skolor i landet är stor, en del skolor har höga ambitioner och är 

entusiastiska i att uppnå de satta målen medan andra skolor inte har samma ambitioner vilket 

kan bero på att de ej anser sig ha tillräckligt med kunskaper om hur de kan hjälpa eleven att 

uppnå de satta målen. Det beskrivs att en del elever som intervjuats av gruppen är nöjda med 

det stöd de får medan en del elever känner sig osynliga och att de inte får någon hjälp. Likaså 

konstateras att det finns både nöjda och missnöjda vårdnadshavare. De vårdnadshavare som 

ansåg att de får delta i sitt barns utbildning och får kontinuerlig information om detta är nöjda 

med skolan. Vidare kommer expertgruppen fram till att om en god lärandemiljö ska uppnås 

måste skolan vara medveten om elevers bakgrund, deras styrkor och de behov de har, allting 

behöver sättas i ett sammanhang. Avslutningsvis skrivs att alla elever bör ha rätt till en 

individuell utvecklingsplan och att denna ej ska vara relaterad till endast prestationer i skolans 

ämnen utan också hur eleven utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i förhållande till de 

mål, i läroplanen, skolan strävar mot (ibid, s. 28-42). 

 

2004 utkom en rapport från Myndigheten för skolutveckling som behandlar individuell 

planering och den är en fortsättning på den forskning som expertgruppen påbörjade 2001. 

Rapporten är skriven på uppdrag av regeringen och i den beskrivs hur Myndigheten för 

skolutveckling gav tjugo grundskolor en möjlighet att utforma en individuell planering. 

Rapporten grundas på skolornas resultat och dokumentation. Den dokumentation som 

skolorna uppges ha använt sig av var portfolio, loggbok och individuell utvecklingsplan. 

Rapporten tar upp både möjligheter och problem i arbetet med individuell planering och 

dokumentation. Enligt resultaten framkommer att individuell planering och dokumentation 
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skapar en tydlighet för elev, föräldrar och lärare. Mål och resultat blir tydligare och detta 

skapar ett bättre underlag för dialogen mellan hem och skola. Likaså beskrivs att elever blir 

mer motiverade och ansvarstagande genom att de vet vad de ska uppnå och att de har ett 

större inflytande på sin utbildning och strävan att nå målen. De problem som dokumenterats 

är bland annat att det finns en risk att målen förändras från sin karaktär av mål till 

arbetsmoment och rutiner för arbetet. Det blir tydligt för eleverna vad det är de ska göra men 

det kan bli oklart för både föräldrar och elever vilken kunskap och vilka kvaliteter som ska 

kunna utvecklas genom att arbeta mot de uppsatta målen. Likaså problematiserar rapporten att 

individuell planering och dokumentation kan bli för individbaserat och att eleverna ej får 

möjlighet att utveckla sitt lärande i grupp (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 

 

I ett pressmeddelande den 31 mars 2005 rapporterar Utbildnings- och kulturdepartementet att 

en lagändring ska ske. Denna lagändring gäller alla elever i grundskolan och att dessa skall få 

en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. Denna ändring av grundskoleförordningen 

trädde i kraft den 1 januari 2006. 

 

Utgångspunkter i IUP

• Ökat fokus på individen 

• Reflektion kring det egna lärandet 

• Dokumentation skapar synlighet och struktur 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006) 

 

Efter att pressmeddelandet hade släppts utkom Skolverket med publikationen: Allmänna råd 

och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen. Skolverket fick i uppdrag av 

regeringen att utforma allmänna råd och kommentarer om individuella utvecklingsplaner. I 

denna text återfinns information om vad den individuella utvecklingsplanen har för syfte, vad 

den ska innehålla, hur den ska fungera tillsammans med ett åtgärdsprogram samt vilka regler 

det finns för offentlighet och sekretess. Skolverket understryker att utvecklingssamtalet där 

IUP: n utformas ska vara en dialog mellan lärare, elev och föräldrar och att de gemensamt i 

den dialogen ska komma fram till hur elevens vidareutveckling och lärande bäst kan främjas. 

Utvecklingssamtalet ska vara en dialog mellan parter som är jämlika och lyssnar på varandra 

och tar till sig de synpunkter som finns. Vidare betonas att utvecklingssamtalet ska göra att 

elevens utveckling och lärande blir synligt i relation till de strävansmål som finns i läroplanen 

men också till de mål som ska uppnås i de olika skolämnena (Skolverket, 2005). 
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Skolverket (ibid) poängterar att den individuella utvecklingsplanen är en planering som lärare 

tillsammans med föräldrar och elev arbetar fram. Elev och föräldrar ska få möjlighet att 

förbereda sig innan utvecklingssamtalet så de kan ha en aktiv del i samtalet och utformningen 

av den individuella utvecklingsplanen. Detta innebär att läraren, eleven och föräldrarna bör 

känna till de mål som finns i läroplanen och kursplanen. Den individuella utvecklingsplanen 

sätter upp mål för elevens lärande och de kunskaper eleven förväntas ta till sig. Den 

individuella utvecklingsplanen ska innehålla mål som både är kortsiktiga och långsiktiga. De 

kortsiktiga delmålen ska vara konkreta men de ska ej ha en sådan inverkan att de långsiktiga 

mål eleven har att sträva mot glöms bort. Vidare skriver Skolverket att grunden till 

utvecklingsplanen ska vara en bedömning av vad eleven har lärt sig hittills och att dessa 

resultat skall ha redovisats vid de utvecklingssamtal som skall ha skett. Den individuella 

utvecklingsplanen ska upprättas vid utvecklingssamtalet och dessa samtal ska ske minst en 

gång per termin. 

 

Skolverket (ibid) framhåller även att syftet med den individuella utvecklingsplanen är att ge 

eleven en ökad möjlighet att påverka och ta ansvar för sin egen utbildning. Det understryks att 

planen ska utgå från elevens starka sidor, intressen och de förmågor denne har. Planen ska 

även uttrycka positiva förväntningar som finns på eleven. Likaså ska planen vara konkret och 

ska beskriva vad eleven behöver förbättra och utveckla samt vad skolan ska göra för att 

eleven ska utvecklas i riktning mot skolans mål. Målen bör också begränsas och prioriteras för 

att ge eleven större möjligheter att uppnå de satta målen. Myndigheten för Skolutveckling 

(2004) uppmärksammar också att ett av syftena med den individuella utvecklingsplanen är att 

den stärker elevens och föräldrarnas delaktighet i skolan och elevens utbildning. 

 

Vidare skriver Skolverket att varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan och att dessa ej 

ska ersätta åtgärdsprogram. En del elever kommer att ha ett åtgärdsprogram och en individuell 

utvecklingsplan. De individuella utvecklingsplanerna ska ej innehålla uppgifter som kan vara 

av integritetskänslig karaktär. Om en plan innehåller känslig information ska denna 

sekretessprövas. Det påpekas även att det ska finnas ett gemensamt och sakligt språk och 

gemensamma rutiner och former för dokumentation. Skolverket understryker också att den 

individuella utvecklingsplanen ger en kontinuitet för eleven då denne eventuellt byter klass, 

lärare eller skola. Avslutningsvis betonar Skolverket att den individuella utvecklingsplanen 

ska följas upp kontinuerligt och den ska utvärderas och uppdateras löpande. Detta sker under 

de utvecklingssamtal som eleven, föräldrarna och läraren träffas på (Skolverket, 2005). 
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Implementeringsarbetet 
På uppdrag av regeringen ska Myndigheten för skolutveckling stödja implementeringen av 

IUP. Vid kontakt via e-post med Birgitta Högberg vid Myndigheten för skolutveckling (2006) 

skriver hon att de tagit ett antal steg för att informera skolor om IUP. Dels har Myndigheten 

för skolutveckling haft en serie konferenser under våren 2006 där de har haft som mål att 

stödja och inspirera samt samla och sprida kunskap i kommuner och skolor. Enligt Högberg 

nådde de där ut till cirka 2700 personer och att målgruppen där var lärare, skolledare och 

utvecklingsledare. Myndigheten för skolutveckling har också en grupp referenskommuner där 

de följer skolornas arbete med IUP och studerar hur det fungerar och även vilka problem som 

kan tillstötas. Dessa referenskommuner fungerar också som ett stöd för andra kommuner som 

behöver hjälp med sin IUP-process. Högberg går vidare till att nämna att Myndigheten för 

skolutveckling har deltagit i olika möten med bland annat Liber förlag, Lärarhögskolan i 

Stockholm och Fortbildningsförlaget där IUP har diskuterats. Likaså har de en hemsida där de 

har material samlat om IUP som skolor kan gå in på och finna relevant information och 

aktuell litteratur om IUP och det arbete som pågår runt om det. 

 

Avslutningsvis betonar Högberg att för att arbetet med IUP ska fungera måste skolor kunna 

tolka styrdokumenten. Detta innebär att skolorna ska vara bekanta med styrdokumenten och 

att de har en plan för hur de ska kunna uppfylla de mål som finns i styrdokumenten. Skolorna 

måste även veta vilken kunskapsutveckling som ska följas, vad som ska bedömas i skolan, hur 

de kan bedöma kvalitativ kunskap och framför allt hur de kan kommunicera med elever och 

föräldrar och hur de löpande dokumenterar elevers utveckling (Högberg, 2006). 

 

Aktuell forskning om individuella utvecklingsplaner 
Agneta Zetterström (2003) hävdar att IUP förenklar arbetet i skolan för både skolledare, 

lärare, elever och föräldrar genom att det tydliggör den individuella elevens utveckling och att 

det konkret tar upp de mål som eleverna skall uppnå. Likaså påpekar Zetterström att IUP 

förstärker den värdegrund skolor har och gör att det finns en röd tråd redan från tidiga år i 

skolan och vidare genom hela elevens skolgång. Det är viktigt att alla elever får goda 

förutsättningar i skolan, både ämnesmässigt och socialt sett, och att detta görs bra genom att 

varje elev får en individuell utvecklingsplan upprättad. I sitt arbete med IUP har Zetterström 

tagit fram vissa kriterier hon anser ska finnas med i en IUP och dessa inkluderar information 

om varje ämne och vad eleven har gjort och ska göra där i. Likaså anser hon att varje IUP ska 
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innehålla ett ’detta är jag’ blad där eleven själv får beskriva vem denne är och vad eleven 

anser om skolan, sitt liv och omgivning. Zetterström poängterar avslutningsvis att alla måste 

vara medvetna om att alla har olika förutsättningar, vare sig det gäller lärare, elev eller 

föräldrar, och att det är viktigt att sätta upp delmål då arbetet med IUP inleds så alla kan 

arbeta efter samma direktiv. 

 

Vallberg Roth och Månsson gör en beskrivning av hur en individuell planering kan se ut och 

den ska innehålla namnet på barnet, när planen är skriven och vem det är som har 

dokumenterat den. I den individuella planeringen ska det finnas en beskrivning av barnet, 

vilka intressen barnet har, vad barnet har för tillgångar (kunskaper), vad som kan utvecklas 

och en klar ansvarsfördelning (vem gör vad). 

 

Vidare tar Vallberg Roth och Månsson upp att människan har ett behov av frihet och trygghet. 

Människan genomgår en identifieringsprocess och i denna finns ingen trygg plats eller grupp 

som individen kan tillhöra. Vallberg Roth och Månsson menar att de individuella 

utvecklingsplanerna ger en struktur och tydlighet, samt att den ger en ordning genom att det 

finns konkreta och detaljerade mål som uppnås. Genom detta kan en stabilitet och trygghet 

ges för elever och kan hjälpa dem att känna sig mer trygga i tillvaron (Vallberg Roth, 

Månsson, 2005).  

 

I den studie Vallberg Roth och Månsson (ibid) gjort undersökte de vilka personer som hjälpt 

till att ta fram individuella utvecklingsplaner som ett faktiskt dokument som skolan använder 

sig av. Studien kom fram till att det var främst lärare och skolledare som tog fram dessa 

planer. Ibland tog skolor även hjälp av konsulter men främst var det skolan själv som tog fram 

dokumentet. Vidare poängterar de även att IUP som begrepp kan delas upp i tre olika delar: 

 

Individuell: det innebär enskild, egenartad, personlig och utmärkande för enskild. 

Utveckling: kan betyda antingen linjär, förutbestämd, normal utveckling (stadier, steg, trappa) 

eller utveckling i nätverk med möjliga förgreningar. 

Plan: betecknas vara framåtblickande, ett avtal, ett lösare samtalsunderlag och ett sorts 

utvecklings- eller kontrollredskap. 

 

De understryker att lärandet blir individorienterat och detaljerat med hjälp av individuella 

utvecklingsplaner. Vidare påtalas de risker och utmaningar som kan finnas med individuella 

utvecklingsplaner. En av riskerna som nämns är att arbetet i skolan blir alltför 
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individualiserat, att eleverna ej lär sig relatera till gruppen och därigenom samhället och den 

kultur som finns.  

 

Vallberg Roth och Månsson skriver vidare om att den individuella utvecklingsplanen kan ses 

som en del av elevens strävan till att finna sin identitet. I barnets IUP beskrivs elevens 

egenskaper och vilka prestationer denna åstadkommit inom flera områden. Den tar upp de 

kunskaper eleven har men också hur eleven är i relation till sina klasskamrater och andra 

människor runt omkring denne (ibid., s. 8ff.).  

 

Vallberg Roth och Månsson tar upp Maslows behovstrappa och att denna kan vara en grund 

till en del individuella utvecklingsplaner. (ibid., s. 8 ff.). Enligt Maslows 

behovstrappa/behovshierarki strävar alla människor efter att uppnå fem steg och att flera av 

dessa steg/behov finns ofta samtidigt men människan har ett behov som den prioriterar. 

Maslow hävdar att människan endast kan nå vidare till nästa steg om den har uppnått det 

tidigare steget. Trappan består av fem olika steg och inleds med: fysiska behov som sedan 

fortsätter till trygghet, gemenskap, uppskattning och slutligen självförverkligande. 

(Wikipedia, 2006b). 

 

Helena Moreaus menar att syftet med IUP måste tolkas utifrån den kunskapssyn som finns i 

läroplanen och den forskning om bedömning som är aktuell. Likaså tar Moreaus upp 

skillnader mellan IUP idag och hur det såg ut innan. Tidigare skilde skolor på bedömning och 

lärande men idag ses de som något som är beroende av den andra. Innan lagändringen trädde i 

kraft var det vanligt att läraren bedömde eleven, idag bedömer lärare och elev gemensamt hur 

det går och hur de ska kunna arbeta för att fortsätta utvecklas mot de satta målen (Moreaus, 

2006a, s. 1 ff.). Vidare understryker Moreaus att den dokumentation som elever förväntas 

göra inom detta område bygger på att de kan reflektera och utvärdera sitt eget lärande i 

förhållande till de mål som finns. Detta innebär att eleverna måste vara bekanta med målen 

och att de också förstår detta. Enligt Moreaus är det skolan som bör svara för att eleverna får 

den kunskapen. Om eleverna har denna kunskap blir utvecklingssamtalen ett utvecklande 

samtal (Moreaus, 2006b, s. 1 ff.). 

 

Förordningen om att varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan kan i värsta fall bli något 

som slukar tid i skolan och något som inte fyller en reell funktion i undervisningen menar 

Helena Moreau och Steve Wretman. Likaså finns risken att föräldrar kan ta en oprofessionellt 

formulerad utvecklingsplan som att skolan inte anstränger sig tillräckligt i arbetet. Skolorna 
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måste fokusera på några viktiga områden som har med IUP arbetet att göra. Elevens lärande 

är det Moreau och Wretman anser vara det som ska sättas främst. Vidare understryker de att 

elevens utveckling mot målen ska sättas före undervisningens innehåll. I Lgr 80 beskrevs 

”undervisningsuppdraget i termer av det innehåll som undervisningen skulle innehålla” 

(Moreau, Wretman, 2006, s. 12). Idag beskrivs istället de förmågor och kompetenser som 

elever ska utveckla i förhållande till det innehåll undervisningen har. Lpo94 beskriver också 

att innehållet i undervisningen ska väljas av läraren tillsammans med eleverna. Innehållet ses 

som ett medel att nå de kunskapsmål som är satta och inte kunskapen i sig (ibid, s. 12 f.). 

 

Utvecklingssamtalet måste också grundas på en tydlig dokumentation och denna 

dokumentation bör bestå av: 

• Lärares planeringar av undervisningen. De ska vara utformade så att elev 

och föräldrar lätt kan förstå vad målen är och hur elevens 

kunskapsutveckling ska bedömas utifrån dessa. 

• Dokument som visar hur eleven arbetar och utvecklas mot de uppsatta 

kunskapsmålen. 

• Tydliga, kvalitativa bedömningar som visar var eleven befinner sig i sin 

utveckling mot målen  

Vidare understryker Moreau och Wretman att dokumentation inte är lika med en individuell 

utvecklingsplan. Dokumentation är något som ligger till grund för utvecklingssamtal och detta 

samtal leder i sin tur till skapandet av en individuell utvecklingsplan. Det är därför viktigt att 

varje skola arbetar med att utveckla ett professionellt och gemensamt språk för att beskriva 

elevens kunskapsutveckling och genom detta professionella språk som alla lärare då har, kan 

en individuell utvecklingsplan lättare formuleras. (ibid, s. 2 f.). 

 

Sammanfattning av litteraturstudien  
Trots att beslutet att ändra grundskoleförordningen, att alla elever ska ha en individuell 

utvecklingsplan, inte kom förrän i januari 2006 har forskningen pågått sedan 2001. 

Regeringen tillsatte då en grupp som hade i uppdrag att undersöka vad de fanns för behov av 

individuell planering och stöd till skolorna för att elever ska nå målen i läroplanen. Gruppen 

presenterade sina resultat i en rapport och däri stod att om en bra miljö för lärande ska uppnås 

måste skolan vara medvetna om elevernas styrkor, behov och vilken bakgrund de har. Vidare 

skrivs det i rapporten att alla elever bör ha en individuell utvecklingsplan och att den ska vara 

relaterad till hur eleven utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt sett.  
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Forskningen fortsatte 2004 med en undersökning av tjugo skolor som fick använda sig av 

individuell planering och dessa resultat presenterades i en rapport från Myndigheten för 

skolutveckling. I den rapporten lyfts både för- och nackdelar med individuella 

utvecklingsplaner fram och även hur dessa kan utformas och utvärderas.  

 

Lagändringen som genomfördes den 1 januari 2006 uppkom på grund av att många elever 

gick genom grundskolan utan att få godkänt i många ämnen och den individuella 

utvecklingsplanen är ämnad att hjälpa dem att få godkänt. En individuell utvecklingsplan ska 

utformas gemensamt av lärare, elev och föräldrar och denna plan ska uppdateras fortlöpande 

vid varje utvecklingssamtal och planen ska innehålla både kortsiktiga delmål och långsiktiga 

mål. De långsiktiga målen ska vara de strävansmål som finns i läroplanen som varje elev ska 

uppfylla för att få godkänt då de slutar skolan. Skolverket har publicerat Allmänna råd och 

kommentarer om den individuella utvecklingsplanen och den ska vara ett stöd då skolor 

implementerar de individuella utvecklingsplanerna. 
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Empirisk del 
Resultat 
Jag har valt att redovisa intervjuerna med Anna och Bertil gemensamt på grund av att de 

besvarade samma frågor, de arbetar på samma skola och en del av de svar de gav liknade 

varandras. Intervjun med Daniel och Carina redovisas separat eftersom de fick delvis 

annorlunda frågor.  
 

Intervju med Anna och Bertil 
 

Vad har ni använt som dokumentation av elevernas framsteg innan IUP? 

Denna skola har tidigare använt sig av ett dataprogram som heter P.O.D.B. (Projekt- och 

Omdömesdatabasen). Detta är ett program där lärare har kunnat fylla i elevers utveckling, hur 

de klarar sig i varje ämne och vad (om något) de behöver arbeta vidare med. Alla lärare har 

fyllt i detta för varje elev de har och dessa har sedan skrivits ut och föräldrar och elev har fått 

ta del av dessa under utvecklingssamtalen. Anna säger att detta program kan ses som en start 

till IUP arbetet. 

 

Information om IUP – har det funnits tillgängligt för alla? 

Anna och Bertil är helt överens om att information har funnits tillgänglig. Dock anser de båda 

att det har varit väldigt mycket information och att det har känts som om de nästan drunknat i 

all information de fått. Bertil påpekar att han tycker att en del information de fått har varit 

oklar och att en del av det har varit ”mycket blaj”. Anna understryker att informationen har 

varit tillgänglig för alla men hon anser att det är svårt att minnas det som ska göras med IUP. 

Båda lärarna poängterar att de läst Skolverkets Allmänna råd och kommentarer och att det är 

ett häfte de lätt kan gå tillbaka till för att friska upp kunskaperna om IUP. 

 

Vad tror du är anledningen till att det togs ett lagbeslut om att IUP skulle användas av alla 

skolor? 

Anna och Bertil är överens om att en av anledningarna till beslutet var för att det var alldeles 

för många elever som gick igenom skolan utan att få godkänt i vissa ämnen. Bertil säger 

också att en annan anledning är att han har uppfattningen att allt inom skolan ska 

individualiseras och IUP är ytterligare ett steg i den riktningen. 

 

 25



Har någon/några informerat lärarna om IUP och hur i så fall? 

Anna och Bertil talar båda om att de under studiedagar fått information om IUP. Dock 

påpekar Bertil att det var information om IUP blandat med mycket annat som gjorde att det 

inte var helt klart vad det hela gick ut på. Anna ansåg först att de inte hade blivit informerade 

om IUP av någon men sedan mindes hon att det hade talats om IUP på en studiedag, dock att 

detta var uppblandat med åtgärdsprogram och P.O.D.B. Hon anser att de inom lärarlaget 

pratar mycket om individuella utvecklingsplaner men att det har varit svårt att få klara besked 

om IUP. Anna och Bertil poängterar dock att de båda tagit del av Skolverkets Allmänna råd 

och kommentarer och att denna har underlättat en hel del. 

 

Vilka förhoppningar har du med användandet av IUP? 

Bertil har en förhoppning om att de individuella utvecklingsplanerna ska underlätta för lärare, 

föräldrar och elev att se vad som behöver arbetas med i elevens kunskapsutveckling. Likaså 

ska utvecklingsplanen även beskriva vilka insatser skola, föräldrar och elev kan göra för att 

hjälpa eleven att utvecklas vidare. Anna uttalade sig i liknande termer och hon poängterar att 

hon tror arbetet med att hjälpa eleverna uppnå målen kan bli enklare med hjälp av IUP. 

 

Hur har elever och föräldrar ställt sig till detta? 

Här berättar båda att skolan inte kommit så långt än. De har påbörjat arbetet med IUP men 

ingen av dem anser att de fått någon direkt respons från föräldrar och elever om arbetet.  

 

Blir arbetsbördan förändrad genom IUP? På vilket sätt? 

Anna och Bertil tror båda att arbetsbördan kan öka och att de får mer arbete för att en IUP ska 

fyllas i för alla elever och att de sedan ska försöka hålla reda på vad alla elever behöver arbeta 

med. Dock säger Anna att IUP kan vara ett bra sätt att arbeta på för att de får mer information 

om elevernas utveckling och vilka åtgärder som kan behövas. Men hon understryker också att 

som läget är nu känner hon att de ”famlar i mörkret” eftersom de bara är i början av IUP-

processen. Bertil kan se de positiva aspekterna med arbetet, dock oroar han sig för allting i 

skolan blir alltför individuellt på grund av de individuella utvecklingsplanerna. Han tror också 

att IUP inte fungerar i en stor klass men att det däremot skulle fungera bra i en liten grupp. 

Detta på grund av att i en liten grupp kan han hinna se alla elever och hjälpa dem individuellt. 

Bertil menar att i en klass på cirka 30 elever kan det bli enormt svårt att individanpassa 

undervisningen för alla. Lärarna poängterar också att eftersom utvecklingsplanen fylls i under 

utvecklingssamtalet kan det bli slarvigt gjort på grund av tidsbrist. Anna berättade dock att en 

kollega hade skickat hem tomma individuella utvecklingsplaner till alla föräldrar han skulle 
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ha utvecklingssamtal med och att föräldrar och elev fick genom det en chans att fundera på 

dess innehåll innan utvecklingssamtalet. Anna sa att detta kan vara en bra metod för att få det 

något lättare i arbetet med ifyllnaden av en IUP under utvecklingssamtal. 

 

IUP i alla ämnen – fungerar det? 

Anna och Bertil är överens om att IUP antagligen inte fungerar lika bra i alla ämnen. Bertil 

nämner som exempel musik och att det kan vara svårt för musikläraren att fylla i en IUP för 

en elev då det gäller musiklektionerna.  

 

Anna berättar också att de ifyllda utvecklingsplanerna som hon tittat på har väldigt skiftande 

kvalitet och detta tror hon beror på att lärarna inte är överens om hur utvecklingsplanerna ska 

fyllas i. Likaså visar hon att denna skolas individuella utvecklingsplaner endast har insatser 

nedskrivna och ”inga positiva sidor och kunskaper hos eleverna” nedtecknade, trots att 

Skolverket påpekar att utvecklingsplanerna ska utgå från elevens positiva sidor. Någonting 

som Anna uppmärksammat med utvecklingsplaner hon sett ifyllda är att de är ganska luddigt 

skrivna och att det ofta står ”försök räcka upp handen”. Hon frågar sig då varför det inte står 

”ska räcka upp handen”? Anna säger att eftersom en IUP är en handling som uppdateras 

fortlöpande borde mer konkreta mål finnas med och att dessa även ska vara konkreta i sin 

utformning. 
 

Intervju med Daniel 
 
Hur har ni informerats om IUP? 

Daniel berättar att det har funnits studiedagar för alla involverade i skolan och att han har 

deltagit i rektorskonferenser där han fått information om IUP. Likaså har han varit med på 

föreläsningar om IUP där bland annat Helena Moreau och Steve Wretman talat. Han tyckte 

föreläsningarna var bra och informativa men att föreläsarna kanske inte riktigt talade samma 

språk som lärare som faktiskt arbetar inom skolan. Daniel berättar också att alla lärare på 

skolan har fått egna kopior av Skolverkets Allmänna råd och kommentarer och att de både 

fick tid att läsa texten och fått möjlighet att diskutera dessa på en studiedag. Han berättar 

också att han först hörde talas om IUP runt 2001 och att han sedan följt utvecklingen med de 

individuella utvecklingsplanerna och hållit sig uppdaterad med det som framkommit. Av 

denna anledning tog han in P.O.D.B. i skolan då han anser att det är en bra start för arbetet 

med individuella utvecklingsplaner. 
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Vet ni var ni kan vända er om ni har frågor/funderingar över IUP? 

Här berättar Daniel att han inte vet exakt var skolan kan vända sig för att få svar på eventuella 

frågor om IUP, vilket han tror kan bero på att det i kommunen inte finns någon ordentlig 

ledning för tillfället. Han talar vidare om att ett genomgående mönster i skolans värld är att 

varje skola vill ta eget ansvar för planering, schema med mera, men när det gäller IUP verkar 

det som om många vill få hjälp. Daniel anser att skolan ska ta eget ansvar för arbetet med IUP 

och att information och svar på frågor måste de finna själva. Han understryker att det är bra 

att skolan tar eget ansvar i utformningen av IUP och att skolan själv letar reda på mer 

information om de behöver det. 

 

Blir arbetsbördan förändrad genom IUP? På vilket sätt? 

Daniel hävdar att lärarna kan få mer arbete men att om det planeras på rätt sätt kan det flyta 

bättre och inte bli ett tungt arbete. Vidare poängterar han att ifyllnaden av en individuell 

utvecklingsplan ska ske på utvecklingssamtal och att det får ta den tid det tar. Dock tror han 

att utvecklingsplanerna kan bli slarvigt ifyllda på grund av tidsbrist eftersom många 

utvecklingssamtal ska hinnas med.  

 

Hur har skolan utformat sin IUP? 

Daniel berättar att det är han som har utformat skolans IUP och att han använde Skolverkets 

Allmänna råd och kommentarer som utgångspunkt. Han påpekar att det inte finns någon 

standard för vad som ska stå i en IUP men att insatser ska skrivas klart och tydligt i planen. 

Vidare talar han om att i punkten om vad skolan kan göra för insatser är detta främst att skapa 

åtgärdsprogram eller att eleven deltar i resurscentrum på skolan om det behövs. Han 

poängterar också att genom att ha en kontinuerligt uppdaterad IUP kan det hjälpa elever med 

att inte behöva göra omprov, få åtgärdsprogram eller gå igenom skolan utan att få godkänt i 

vissa ämnen. Här tar han också upp det faktum att om en elev inte får godkänt betyg i slutet 

av niondeklass ska eleven få ett intyg på de kunskaper han eller hon har, samt vilken 

utveckling eleven gjort. Daniel påpekar att intyget innebär att lärare måste vara medvetna om 

hur alla elever klarar sig och han menar då att istället för intygen kan lärare fylla i individuella 

utvecklingsplaner och på så vis (förhoppningsvis) undvika att behöva skriva ett intyg för 

elever som ej klarat godkänt i skolan. 

 

Anser du att ni kommit igång med IUP arbetet ordentligt? 

Daniel anser att skolan har kommit igång med IUP arbetet men att det är skillnader mellan 

lärare i hur långt de kommit med ifyllnaden av IUP. En del lärare har börjat arbeta med IUP 
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under höstterminen 2006 men en del lärare påbörjar inte detta arbete förrän vårterminen 2007. 

Skolan har dock ett arbete med elevens val en gång i veckan där eleverna får planera och 

utvärdera vad de behöver arbeta med på de lektioner som kallas för eget arbete. Detta är en 

del i IUP processen för denna skola för på detta sätt är lärare och elever kontinuerligt 

uppdaterade om hur det går för eleverna och vad lärarna vill att eleverna ska klara av. Skolan 

har även utvärderat detta sätt att arbeta på och övervägande anser eleverna att de fått bra hjälp 

och att de känner att de kan uppnå godkänt lättare för att de har lättare att hålla reda på vad de 

behöver göra från vecka till vecka. Daniel spekulerar också om att anledningen till att 

utvecklingsplanerna fylls i så olika kan ha att göra med att lärare är ovana vid att läsa 

förordningar från olika myndigheter. Detta tror han gör att lärare fyller i utvecklingsplanerna 

som vanligt och/eller av gammal vana och att insatserna därför inte blir konkreta. Men han 

hoppas också att då skolan har fått mer erfarenhet av IUP arbetet ska alla lärare kunna fylla i 

en IUP på ett konkret och konstruktivt sätt i samarbete med elev och föräldrar. 
 

Intervju med Carina 
 
Hur har skolorna i denna kommun informerats om IUP?  

Carina berättar att informationen har gått till områdeschefer och sedan har lärare och rektorer 

tagit del av informationen på olika sätt. Informationen har kommit via bland annat, 

storföreläsningar, olika seminarier och Skolverkets Allmänna råd och kommentarer som alla 

har fått ta del av. Det centrum hon arbetar vid fungerar som ett stöd i skolornas 

utvecklingsarbete och hon talar om arbetet med att informera om IUP har varit mycket 

konkret och att rektorer har kunnat ta med sig planeringar från sina skolor, till olika möten, 

och de har sedan diskuterat IUP processen utifrån detta. Carina poängterar också att IUP 

endast är en del av ett större område som hon kallar kunskap och bedömning och att arbetet 

med IUP är en fortlöpande process som inte är klar än. Hon understryker att det är respektive 

skola som bestämmer hur de arbetar med utvecklingsområdet kunskap och bedömning där 

framtagningen av IUP är en del av området. Vidare påpekar hon att denna kommun påbörjade 

arbetet med IUP i december 2004 och in på 2005 efter att Skolverket hade påbörjat sin 

forskning om individuella utvecklingsplaner. 

 

Carina talar också om att arbetet med IUP är lagt på rektorernas axlar, eftersom de är 

pedagogiska ledare på sina skolor. Hon menar att arbetet kan bli ett tungt lass för rektorerna 

att dra själva, då de även har många andra uppgifter. Skolutvecklingscentrat har i denna 

kommun börjat planera att utbilda vissa lärare på skolorna för att de ska kunna hjälpa till med 
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IUP processen på skolan. Detta gör att Daniel inte ensam måste informera och implementera 

IUP arbetet på skolan.  

 

Den kommun Carina arbetar i är en av de referenskommuner som Myndigheten för 

skolutveckling använder sig av. Skolor i andra län kan alltså vända sig till denna kommun för 

att fråga om IUP arbetet och skolorna i denna kommun kan fungera som ett bollplank för 

skolor i andra län. 

 

Avslutningsvis poängterar Carina att i arbetet med IUP ska skolor sträva mot att använda sig 

av konkreta formuleringar i de individuella utvecklingsplaner som skrivs och att lösa 

formuleringar som (exempelvis) ”fortsätt stötta” ska undvikas. 

 

Om en skola som har problem med IUP arbetet kan de få något stöd från kommunen? 

Här svarar Carina att i denna kommun kan skolan vända sig till skolutvecklingscentrat för att 

få stöd och hjälp. Skolan kan få information genom böcker och forskning men har också 

möjligheten att prata med henne och hennes kollegor för att få stöd i sin IUP-process. Hon 

poängterar att alla skolor måste utforma individuella utvecklingsplaner till eleverna eftersom 

detta står i grundskoleförordningen och alla skolor ska ha kommit igång med IUP-processen. 

 

Hur många skolor har kommit igång med IUP i denna kommun? 

Carina säger att hon räknar med att alla skolor i kommunen har kommit igång med arbetet 

med IUP. Hon påpekar dock att arbetet kan ha kommit olika långt i skolorna men alla skolor i 

kommunen har fått information om IUP-processen. 
 

Sammanfattning av intervjuerna 
Genom intervjuerna kom det fram flera olika relevanta punkter. En av dem är att Anna, Bertil 

och Daniel är överens om att arbetet med IUP kan medföra att det blir mer arbete i skolan 

men att det borde fungera genom bra planering. 

 

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer har enligt Anna, Bertil och Daniel varit till stor 

hjälp och att den är något de går tillbaka till då de behöver friska upp minnet vad det är som 

gäller för individuella utvecklingsplaner. 

 

Information om IUP anser de fyra pedagogerna att det funnits i stor utsträckning, dock att det 

kan ha blivit förvirrande då det har blivit mycket information på en gång. 
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Genomgående för alla deltagare är att de tycker att IUP är bra och att de kan hjälpa elever att 

klara målen för godkänt i grundskolan. 
 

Resultatdiskussion 
Ett av resultaten som kom fram under intervjuerna med Anna, Bertil och Daniel är att de har 

använt sig av Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om individuella utvecklingsplaner. 

I publikationen står vad IUP innebär, hur lärare ska bedöma elever och att det är viktigt att se 

eleven som en individ. Både Anna, Bertil och Daniel refererade till denna publikation flera 

gånger under intervjuerna och berättade att de använde sig av den då de skulle lära sig mer om 

IUP och att det var en text de kände att de kunde gå tillbaka till och läsa mer vid behov. 

Skolverket skriver i denna text att de allmänna råden är till för att hjälpa skolorna att komma 

igång med arbetet med IUP. 

 

Under intervjun med Carina påpekade hon att den kommunen hon arbetar i är en av de 

referenskommuner som Birgitta Högberg på Myndigheten för skolutveckling skrev om i sin 

epost. Högberg och Carina är helt överens om poängen med dessa referenskommuner, att de 

ska fungera som ett stöd för andra kommuner som kan behöva hjälp med sin IUP-process.  

 

Anna och Bertil talade om att arbetet blir tyngre och att det blir mer att hålla reda på, på grund 

av de individuella utvecklingsplanerna. Zetterström (2003) hävdar att arbetet med IUP gör att 

det blir enklare arbete för alla involverade i skolan. Detta håller inte de intervjuade lärarna 

med om. Jag vill påstå att Zetterström har delvis rätt då det gäller en skola som arbetat med 

IUP under en längre period och har skaffat rutiner för arbetet. Men jag anser även att Anna 

och Bertil har rätt eftersom de är i början av sin IUP process då det är mycket att minnas och 

ha kunskap om och det är ett tidskrävande moment i skolans arbete.  

 

Bertil pratade bland annat om att han var orolig för att de individuella utvecklingsplanerna 

skulle göra att det blev för mycket fokus på eleven som individ. Han tycker att eleven ska ses 

som en individ men denne ska också ses som en del av en grupp. Detta varnade Myndigheten 

för skolutveckling för i sin rapport 2004, att det finns en risk för att det kan bli för 

individbaserat och att eleverna inte får en chans att utveckla sitt lärande i grupp. Även Dewey 

(1980) poängterade att barnet bör stimuleras genom de krav som ställs i den situation barnet 

befinner sig i och att genom denna stimulering kan barnet utvecklas och ingå i den 
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gemenskapen som finns. Vallberg Roth och Månsson (2005) påtalade också att en av riskerna 

med IUP arbetet är att det blir alltför individualiserat, att eleverna ej lär sig relatera till 

gruppen och därigenom samhället och den kultur som finns. Vikten av att lärande ska vara 

individbaserat är en bra tanke anser jag då eleven får en möjlighet att lära sig på sina villkor 

och efter sina förutsättningar. Men precis som Myndigheten för skolutveckling varnar för kan 

det individbaserade lärandet bli för mycket. Att en lärare också uppmärksammat att det finns 

en risk för ett alltför individualiserat arbete tror jag är bra för då kan han ta upp sina åsikter 

och funderingar om riskerna för diskussion i skolan och på så vis göra alla medvetna om att 

även om lärandet ska vara individbaserat är det också viktigt att elever får utveckla sitt 

lärande i grupp. 

 

Anna hade tittat på hur lärare på den skola hon arbetar på har fyllt i de individuella 

utvecklingsplanerna för olika elever. Hon ställde sig undrande till hur det kom sig att de mål 

som var nedtecknade inte var särdeles konkreta. I utvecklingsplanerna skall lärare fylla i vilka 

insatser från skola, föräldrar och elev som förväntas. Där insatser från elev var ifyllda 

berättade Anna att det ofta stod att eleverna skulle försöka bli bättre på olika saker. Anna 

funderade över varför de andra lärarna ej hade skrivit att eleven ska bli bättre på olika saker. 

Det är tydligt att Anna frågade sig varför de mål som var uppsatta i individuella 

utvecklingsplaner inte var mer konkreta vilket går hand i hand med vad Carina talade om, att 

de mål som finns i dokumenten ska vara konkreta. I Skolverkets (2005) Allmänna råd och 

kommentarer står det att den individuella utvecklingsplanen ska innehålla mål som är både 

kortsiktiga och långsiktiga och att de kortsiktiga målen ska vara konkreta. Anna funderade 

också på hur konkret ett mål för eleven att denne ska ”försöka räcka upp handen mer” 

egentligen är. Min uppfattning är att sådana ”luddigt” uttryckta mål har att göra med att 

skolan ej arbetat med IUP mer än en kortare period. Daniel talade även om att lärarna kan 

fylla i utvecklingsplanerna som de fyllt i andra, mindre officiella, dokument. Att deras 

ifyllnad av dokumenten blir av gammal vana. Jag håller med om att en av anledningarna till 

att de individuella utvecklingsplanerna inte blir korrekt ifyllda är för att ifyllnaden sker av 

gammal vana. Eftersom skolan ej har vanan inne att arbeta med individuella utvecklingsplaner 

än kan det bli komplicerat att fylla i ett helt nytt dokument. Men enligt min uppfattning så 

kommer ifyllnaden bli lättare med tiden, för man lär sig mer ju fler gånger man gör någonting. 

 

Carina berättade att om det fanns skolor i kommunen (kommun A) som hade frågor eller 

problem med IUP så kunde de vända sig till henne och hennes kollegor. Intressant är att ställa 

Carinas svar mot Daniels. Daniel arbetar i en annan kommun (kommun B) och enligt honom 

 32



vet ej skolan var de kan vända sig för att fråga om IUP men att det beror på att det inte finns 

någon ordentlig ledning i den kommunen för tillfället. Jag funderar på om skolorna faktiskt 

vänder sig till skolutvecklingscentrat i Carinas kommun eller om de gör som Daniel – tar reda 

på informationen själva på olika sätt.  

 

Jag anser att det kan finnas en viss rädsla hos skolorna att kontakta kommunala avdelningar 

för att få hjälp med IUP-arbetet, på grund av att det (i kommun A) är meningen att skolorna 

ska ha kommit igång med IUP-arbetet. Dock vill jag hävda att så inte är fallet eftersom jag 

skickade flera förfrågningar till skolor i kommun A och fick negativa svar från alla. Jag 

funderar också på hur dessa skolor hanterar situationen om det är någon skola från en annan 

kommun som kontaktar dem för att få stöd. Skolorna i kommun A är en del av de 

referenskommuner Myndigheten för skolutveckling beskrev och de skolorna ska finnas till för 

att hjälpa, ge stöd och vara ett bollplank för andra skolor.  
 

Avslutande tankar 
Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna är ett fortlöpande arbete som inte är klart än 

på länge. Jag vill påstå att det kommer ta tid innan skolor runt om i Sverige har kommit igång 

med arbetet ordentligt och känner att de har en bra kunskap om det. Anledningen till mina 

tankar är grundade i vad jag hört från skolorna jag varit ute på och det arbete som jag, genom 

litteraturstudien, vet att alla skolor måste göra för att de individuella utvecklingsplanerna ska 

fungera. Trots att den kommunen där en av intervjuerna genomförts är en så kallad 

referenskommun som ska finnas som stöd för andra skolor i olika kommuner anser jag att det 

fanns en ovilja hos skolorna att bli intervjuade av mig. Min fundering är då att om dessa 

skolor ej var villiga att berätta vad de tycker och tänker om IUP för mig, hur gör de då om en 

annan skola ringer och vill ha hjälp? 
 

Framtida forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en undersökning om några år för att se vad som 

hänt i skolorna när de arbetat med individuella utvecklingsplaner under en längre period. Ett 

annat förslag är att se hur elever och föräldrar ser på införandet av IUP och om de anser sig 

vara en jämbördig part i IUP-processen. Ytterligare ett förslag är att göra en kvantitativ 

undersökning av många skolor runt om i Sverige och ta reda på hur arbetet med de 

individuella utvecklingsplanerna har fungerat.
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Bilagor 
 

Intervjuguide (lärare) 
Vad har ni använt som dokumentation av elevernas framsteg innan IUP? Hur har detta 

fungerat? 

Information om IUP – har det funnits tillgängligt för alla? 

Vad tror du är anledningen till att det togs ett lagbeslut om att IUP skulle användas av alla 

skolor? 

Har någon/några informerat lärarna om IUP och hur i så fall? 

Vilka förhoppningar har du med användandet av IUP? 

Hur har elever och föräldrar ställt sig till detta? 

Blir arbetsbördan förändrad genom IUP? På vilket sätt? 

IUP i alla ämnen – fungerar det? 

 

 

Intervjuguide (rektor) 
Hur har ni informerats om IUP? 

Vet ni var ni kan vända er om ni har frågor/funderingar över IUP? 

Blir arbetsbördan förändrad genom IUP? På vilket sätt? 

Hur har skolan utformat sin IUP? 

Anser du att ni kommit igång med IUP arbetet ordentligt? 

 

 

Intervjuguide (skolutvecklingscentra) 
Hur har skolorna i kommunen informerats om IUP?  

Vad händer om en skola inte klarar av att komma igång med IUP arbetet?  

Om en skola som har problem med IUP arbetet kan de få något stöd från kommunen? 

Hur många skolor har kommit igång med IUP i kommunen? 
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