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Syftet med denna uppsats har varit att beskriva det formella uppdraget avseende den 
individuella utvecklingsplanen och utröna hur lärare menar att de arbetar i enlighet med detta. 
Valt fokus var grundskolans tidigare år, från skolår ett till sex. Undersökningen genomfördes i 
tre delar, där litteraturgenomgång, dokumentstudie av statliga, kommunala och lokala 
styrdokument samt intervjustudie med sex lärare, ingick. Lärare har ett likvärdigt statligt 
uppdrag men berörs av kommunala och lokala styrdokument som utformats på olika vis och 
som fokuserar på olika saker. Resultat visar att lärarnas förståelse för uppdraget skapas i 
processen för införandet. Det leder i sin tur lärarna till att bilda sig uppfattningar av hur de ska 
förhålla sig till uppdraget. Lärares uppfattningar kring hur uppdraget ska förverkligas visar 
två skilda sätt. Det ena sättet fokuserar på läroplanens mål att uppnå och det andra sättet på 
läroplanens mål att sträva mot.  
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Förord 

Arbetet med denna uppsats närmar sig nu sitt slut. Det har varit en mycket lärorik process, där 
jag fått möjlighet att fördjupa mig i en, som jag anser numera viktig del av skolans 
vardagsarbete, den individuella utvecklingsplanen.  

Processen i detta arbete har inneburit både glädjeämnen och stora frågetecken. Tidvis 
kändes det riktigt arbetsamt. Det var som ett pussel, med bitar som jag funderade över, om 
och hur de skulle passa in. Så småningom föll bitar successivt på plats och det kändes mycket 
tillfredställande, då den slutliga formen faktiskt började träda fram. 

Arbetet har varit mycket givande för mig, vilket många personer på olika sätt varit 
bidragande till. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Ulf Nytell som givit mig god vägledning 
med intressanta synpunkter och konstruktiv kritik, under hela processen. 

Ett varmt tack riktas till mina intervjupersoner som ställt upp och välvilligt delat med sig 
av sina tankar och uppfattningar kring arbetet med den individuella utvecklingsplanen. Utan 
Er hade den här uppsatsen inte blivit till. Dessutom vill jag tacka för hjälpen jag fått med 
kontaktförmedling vilket innebar att en spridning av urvalet var möjlig. 

Min syster, Theres har givit mig ovärderlig hjälp och funnit sig i att lyssna till mina 
ständiga funderingar inom ämnet. Tack! 

Till sist vill jag tacka min närmaste familj, Alma och Roberto, för att Ni stått ut med att 
jag under lång tid ägnat mig oavbrutet åt mina studier och i synnerhet denna uppsats.  

 
Sala maj 2007 
 
Nina Lundén 
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1. Inledning  

Den första januari 2006 trädde en ändring i grundskoleförordningen (7 kap 2 §) i kraft som 
fastslog att varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan. Den skall blicka framåt och 
innehålla beskrivningar av insatser för att eleven ska utvecklas på bästa sätt i förhållande till 
nationella mål. 

Denna studie behandlar syftet med den individuella utvecklingsplanen och hur lärare 
uppfattar att de ska förverkliga arbetet i enlighet med den individuella utvecklingsplanens 
intention. Inom detta område har inte forskning i någon stor omfattning bedrivits, vilket 
troligtvis kan förklaras med att endast drygt ett år förflutit sedan beslutet trädde i kraft. 

Skolverket har utgivit Allmänna råd och kommentarer - Den individuella utvecklings-
planen (2005) som är en vägledning för hur skolor bör arbeta med individuella 
utvecklingsplaner. Därmed har inte Skolverket utgivit en färdig modell, utan varje kommun 
och skola får själva finna former för genomförande.   

Begreppet individuell utvecklingsplan ses i den här uppsatsen ur det perspektiv som 
beskrivs i Skolverkets Allmänna råd (2005). Med individuell utvecklingsplan menas det 
dokument som används vid utformandet av mål samt de hjälpmedel läraren har för stöd i 
elevens utveckling mot uppsatta mål. 

I skriften Allmänna råd (Skolverket 2005) presenteras bland annat den individuella 
utvecklingsplanens syfte och innehåll. Syftet fokuserar på den framåtsyftande aspekten som 
beskriver att elevens lärande preciseras i målupprättande, vad eleven ska lära sig framöver. I 
syftet fokuseras även elevens medverkan och ansvar i sitt eget lärande. Innehållet i den 
individuella utvecklingsplanen betonar att den ska �utgå från elevers förmåga, intressen och 
starka sidor� (Skolverket 2005 s.14). I tillhörande kommentarer beskrivs bland annat att den 
individuella utvecklingsplanen ska utgöra en grund för lärarens planering av den löpande 
undervisningen. Vidare nämns att den individuella utvecklingsplanen ska vara ett praktiskt 
hjälpmedel som gynnar elevens eget lärande och fortsatta utveckling.  

Drygt ett år har gått sedan individuella utvecklingsplaner blev lagreglerat och skolorna 
fick i uppdrag att upprätta individuella utvecklingsplaner för varje elev. Genom tidigare egna 
erfarenheter av kontakter med verksamma lärare, märks att arbetet med införandet av 
individuella utvecklingsplaner är en process som kommit olika långt på olika skolor och av 
olika lärare.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva det formella uppdraget, avseende den individuella 
utvecklingsplanen och ställa det i relation till lärares arbete och uppfattningar kring den 
individuella utvecklingsplanen. 
 
För att besvara syftet används dessa tre forskningsfrågor: 
 

1. Vad innefattar det specifika uppdraget som behandlar individuella utvecklingsplaner? 
2. Hur uppfattar lärare, att de ska uppfylla den del av uppdraget som beskriver att 

individuella utvecklingsplaner ska vara ett praktiskt hjälpmedel för varje elevs 
lärande? 

3. Hur uppfattar lärare att de ska förverkliga arbetet med individuella utvecklingsplaner i 
sin undervisning? 
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1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i kapitel. Följande kapitel inleds med en kort introduktion av vad 
kapitlet behandlar samt avslutas med en sammanfattning. Detta inledande kapitel (kap.1), 
behandlar uppsatsens syfte och frågeställningar samt definitioner av begrepp som rapporten 
berör. I kapitel 2 beskrivs och diskuteras forskningsmetod samt tillvägagångssätt.  

Mina studier består av tre delar. Den första är en teoretisk studie och är en 
litteraturgenomgång (kap.3) som syftar till att utveckla förförståelse för uppsatsens ämnesval. 
Den behandlar teorier om lärande, relevant forskning inom ramen för detta arbete samt 
redogör för den individuella utvecklingsplanens framväxt. Den teoretiska studien kommer 
också att användas i kap. 6 för att relatera insamlade data mot.  

Den andra delen, dokumentstudie (kap.4), belyser den forskningsfråga som berör det 
formella uppdraget avseende den individuella utvecklingsplanen utifrån gällande dokument 
som styr skolan. Dokumentstudien har även i uppgift att ge förutsättningar för skapandet av 
relevanta intervjufrågor som används i del tre.  

Den tredje delen (kap.5), innefattas av empiriskt material i form av en intervjustudie som 
behandlar de forskningsfrågor som fokuserar på lärares uppfattningar om den individuella 
utvecklingsplanens intention. Intervjustudien presenteras i två delar. I del ett ställs intervju-
resultaten i relation till beskrivningen av det formella uppdraget. I del två framställs 
intervjuresultat utifrån lärares uppfattningar om hur uppdraget ska uppfyllas och förverkligas. 

De tre delarnas resultat (litteraturgenomgång, dokumentstudie och intervjustudie) 
analyseras, diskuteras och knyts samman i den avslutande delen, Slutsatser och diskussion, 
(kap. 6). 
 

1.3 Definition 
Begreppet individuell utvecklingsplan definieras i den här studien så som beskrivits av 
Skolverket (2005). Det vill säga; det dokument som används vid utformandet av mål samt de 
hjälpmedel läraren har för stöd i elevens utveckling mot uppsatta mål.  

Begreppet uppdrag kommer att användas genomgående i rapporten. Uppdrag definieras i 
Norstedts Svenska ordbok (1999) som �en arbetsuppgift av viss betydelse som någon 
tilldelats för utförande under viss tidsrymd�. Bonniers Svenska ordbok (Györki & Sjögren 
1988) förklarar termen uppdrag som �ärende, uppgift, åliggande, order�. I denna rapport 
kommer begreppet uppdrag att beteckna; lärares formella åliggande att implementera arbetet 
med den individuella utvecklingsplanen.  

Vidare kommer benämningen uppfattning användas som en röd tråd i detta arbete. En del 
av syftet innebär att undersöka lärares uppfattningar om hur arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen med dess syfte ska hanteras. Enligt Norstedt Svenska ordbok (1999) 
definieras uppfattning som �personligt sätt att betrakta och bedöma något�. Györki och 
Sjögren (1988) förklarar begreppet som �förmåga att förstå eller bedöma något� åsikt, 
mening, föreställning, tolkning�. Marton (refererad av Larsson 1986) beskriver att 
uppfattningar är outtalade tankegångar som ger grund åt uttalade resonemang. I rapporten 
definieras begreppet uppfattning; det lärare förstår av uppdraget samt hur de förhåller sig till 
det.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsmetod 
Stukát (1998) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden, fenomenografi, där individers 
tankar och uppfattningar om ett fenomen studeras och kategoriseras. Larsson (1986) 
framställer fenomenografi som en forskningsmetod som utvecklats av en forskningsgrupp vid 
Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, den så kallade INOM-gruppen. Inom 
fenomenografin riktas studien in mot att utröna hur en företeelse framstår eller ter sig för 
människor. Däremot är inte studiens syfte att undersöka hur något egentligen är. Begreppet 
uppfattning är det mest centrala inom fenomenografin. Larsson (1986) refererar till Marton 
och Svensson som beskriver det ovan nämnda begreppet med förklaringen att en uppfattning 
står för självklara, outtalade tankgångar kring ett fenomen vilka uttalade resonemang vilar på. 
Denna studie har delvis inspirerats av den fenomenografiska forskningsmetoden eftersom en 
del av undersökningen syftar till att ta reda på lärares uppfattningar.  

För att belysa undersökningens tre frågeställningar användes ett tillvägagångssätt i tre 
delar: litteraturgenomgång, dokumentstudie och intervjustudie.  

 
 

2.2 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången har syftat till att skapa förförståelse för det som avses undersökas i 
denna studie. Stukát (2005) menar att teorier ska förklara fenomen och organisera vår 
kunskap om det som ska undersökas. Litteratur och forskning som använts behandlar den 
individuella utvecklingsplanen från tiden innan beslutet om införande trädde i kraft fram till 
nutid. Skrivelser och rapporter från Skolverket, Regeringen och andra instanser har studerats. 
Böcker och publikationer som använts i arbetet med uppsatsen valdes ut genom sökning i 
högskolans databaser samt genom bevakning av myndigheters hemsidor så som Myndigheten 
för Skolutveckling etc. En genomgång av olika tidsperioders syn på lärande presenteras 
inledningsvis i litteraturgenomgången, vilket avsågs att vidga förståelse för vad som kan 
påverka lärares uppfattningar och beskrivningar av hur de förhåller sig till uppdraget i fråga. 
Därefter presenteras den individuella utvecklingsplanens framväxt, för att utröna vad som 
föranledde beslut om en förordning. Vidare ges en genomgång av forskning som anknyter till 
denna studies syfte. Litteraturgenomgången har även syftat till att bilda referensram för analys 
av studiens resultat, (kap. 6). 
 
 
2.3 Dokumentstudie 
För att ta reda på uppdraget angående den individuella utvecklingsplanen behövdes en analys 
av dokument som styr skolan genomföras.  

I boken Textens mening och makt (2000) menar Bergström och Boréus att vid en 
textanalys ska materialet tolkas, vilket kan vara komplicerat. Det kan bero på hur texten 
framställs, vilken frågeställning som ska analyseras samt vilken analysmetod som valts.  Det 
är alltid viktigt att veta klart vad som är fokus för tolkningen, vad som ska tolkas. Varje läsare 
tar sig an en text med en förförståelse. Förförståelsen innefattar all vår kunskap och 
uppfattning av omvärlden. I det här fallet representerades förförståelsen av kunskaps-
inhämtning från litteraturgenomgången men även från egen erfarenhet i skolans värld. Utan 
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förförståelse kan man inte tolka en text, menar Bergström och Boréus. Det innebär att texter 
tolkas olika av olika människor. Den som skapat en text lägger in sina egna tolkningar och 
dessutom tolkas texten olika av alla som läser den. Texten måste relateras till sin kontext och 
eventuellt med hänsyn till andra omgivande texter. Författarna beskriver vidare den 
hermeneutiska cirkeln där texten kan tolkas på olika sätt, utifrån delar eller utifrån helheten. 
Då texten tolkas utifrån delar träder helheten fram på ett nytt sett. Likaväl som då helheten 
tolkas ses delarna med en ny förståelse.  

I denna studie användes en dokumentanalys, enligt den nivåmodellanalys som Berg 
(2003) utformat för att kunna göra en strukturerad tolkning av textmassan. 
Nivåmodellanalysen är utarbetad som hjälpmedel för att kunna analysera dokument som styr 
skolan. I denna analys behandlas dokumentens skrivningar i olika aspekter, nivåer1. 
Sammanlagt beskrivs av Berg sex olika kategorier. I denna undersökning användes fyra 
kategorier enligt kategoriseringen nedan. Valet av dessa fyra kategorier motiveras med att de 
bidrar med relevant information för att bringa förståelse för uppdragets innebörd, gällande 
den individuella utvecklingsplanen.  

 
Ideologisk nivå:  Hit sorteras skrivningar som innehåller dokumentets grund-

läggande syn på barn, kunskaper, lärande samt uppdragets 
allmänna fostrande och utvecklande innehåll.   

 
Innehållsnivå: I denna kategori inordnas skrivningar som beskriver övergripande  

verksamhetsinnehåll. 
 
Regelnivå: Till denna nivå hör skrivningar som är direkta bestämmelser 

�skallsatser�. 
 
Verksamhetsnivå: I denna kategori sorteras skrivningar som behandlar dokumentets 

syn på hur den vardagliga verksamheten ska utformas och 
bedrivas. 

 
Berg (2003) beskriver ytterligare två kategorier som i detta arbete inte ansågs relevanta. Den 
ena berör skolors yttre verksamhetsformer, såsom relationer mellan skolan och samhälle. Den 
kategorin valdes bort då den inte har beröringspunkter med denna studies forskningsfrågor. 
Den andra kategorin benämns ämnesnivå och syftar till att sortera sådana formuleringar som 
berör ett speciellt ämne. Då denna studie grundas på det specifika ämnet individuella 
utvecklingsplaner fanns inget behov av en sådan kategori. Förklaring till det är att ämnet 
ifråga i stället behövdes delas upp på övriga kategorier. 

Syftet med en nivåmodellanalys var att genom indelning av textmassan i kategorier skapa 
förutsättning för att kunna sammanföra skrivningar av samma art. Detta gjorde att textmassan 
blev överblickbar och granskning lättare kunde ske. Berg (2003) påpekar att bedömningen av 
till vilken nivå en skrivning ska sorteras, ligger på undersökaren. Det kan förekomma 
gränsfall av skrivningar då det är svårt att avgöra till vilken nivå en skrivning ska höra. 
Sådana gränsfall är enligt Berg ofrånkomliga då dokumentet som analyserats inte är skrivet 
efter nivåmodellen.   

I en sammanhållen analys förs citat samman från olika styrdokumentskällor för att få en 
sammanhängande uppfattning av vad som uttrycks i ämnet i fråga. Detta gjordes på de statliga 
                                                
1 Berg (2003) använder begreppen nivå, kategori och aspekt näst intill synonymt i sin beskrivning av dokument-
analysmodellen. Dock framhåller han att begreppet nivå innefattar någon slags hierarki i relation till andra 
nivåer. Detta förklaras med att exempelvis verksamhetens utformning styrs av regler. �Huruvida denna 
hierarkiska relation mellan de olika nivåerna de facto existerar eller inte är emellertid en empirisk fråga.� (s.162)  
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dokumenten, skollag, grundskoleförordning och läroplan Lpo 94 då de kan sägas överlappa 
och bygga på varandra. Skollagens regelsamling innehåller förordningstexter som i sin tur 
läroplanen utgår ifrån. Skolverkets Allmänna råd ger en utförlig beskrivning av den 
individuella utvecklingsplanens intentioner och sågs som föremål för egen dokumentanalys. 
Vidare analyserades även de kommunala och lokala styrdokumenten var för sig för att sedan 
kunna ställas i relation till respektive lärare som intervjuats. 

Ett annat syfte med dokumentanalysen var att denna skulle ge kunskap att formulera 
relevanta intervjufrågor i relation till studiens syfte. Resultat av dokumentanalysen ledde på 
så vis fram till skapande av en intervjuguide (bilaga 1). 
 
2.4 Intervjustudie 
För att söka relevant kunskap om lärares uppfattningar om den individuella utvecklingsplanen 
krävdes ett tillvägagångssätt som möjliggör för forskaren att komma nära källan. Intervju 
valdes för att komma nära lärarna och fånga deras personliga uppfattningar. Inom den 
fenomenografiska forskningsmetoden (Larsson 1986) anses intervjun utgöra grunden för den 
empiriska datainsamlingen i sökandet efter hur någon uppfattar sin omvärld. 

Intervjuerna i denna studie har syftat till att skapa kunskap om hur lärarna uppfattar sitt 
uppdrag på statlig, kommunal och lokal nivå. De analyserade styrdokumenten kopplades till 
intervjuer på så sätt att de utgjort basen för formulering av intervjufrågor. Resultaten av 
intervjusvaren kopplades därefter tillbaka till styrdokumenten.  

Enligt Kvale (1997) är målet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla skildringar 
för tolkning av den intervjuades livsvärld. Kvale beskriver att i ett intervjuprojekt ingår det, 
att innan ha utvecklat teoretisk förståelse av de företeelser som ska undersökas. De frågor och 
teorier man har, påverkar intervjufrågor och hur intervjusvar analyseras. Förståelse kan 
erhållas från teori, litteraturstudier eller genom den miljön där företeelsen finns. En del av 
förförståelsen av ämnet i denna studie bidrog till skapandet av intervjuguide. Under själva 
intervjutillfället kunde även förkunskaper i ämnet användas till att utveckla frågeställningar 
och skapa följdfrågor. Intervjuguiden skapades i tre steg (se bilaga 1). Utgångspunkten var de 
tre forskningsfrågorna som i steg två utvecklades för att klargöra hur och vad som kunde be-
svara dem. I steg tre formulerades intervjufrågor. I bilaga 1 visas hur frågorna knyts samman.  

För att samla in intervjudata användes halvstrukturerade (Kvale 1997) intervjuer med en 
intervjuguide, som beskrivits ovan, innehållande öppna formulerade frågor. I den halv-
strukturerade intervjumetoden tillåts informanterna enligt Kvale utveckla sina idéer. Motivet 
till det valet i den här undersökningen är att det ger möjlighet att undersöka lärares 
erfarenheter, tankar och uppfattningar.  
 
2.4.1 Urval 
Då syftet med intervjuerna var att finna lärares uppfattningar om uppdragets innebörd och 
deras förverkligande därutav, uppkom en strävan att söka intervjua lärare från olika skolor. I 
ett försök att fånga olika uppfattningar gjordes ett val att intervjua lärare med olika lång 
yrkeserfarenhet samt sprida intervjupersonerna i två olika kommuner i Mellansverige. 
Sammanlagt finns lärare från fem skolor representerade i denna studie. I den ena kommunen 
intervjuades lärare från tre skolor, i den andra kommunen lärare från två skolor. 

Kontakten med lärarna har knutits på olika sätt. Två av lärarna var för mig kända sedan 
tidigare. En av dessa tillhör den partnerskola som jag har haft verksamhetsförlagd utbildning 
i. Den andra arbetar på en skola som jag i tidigare ändamål varit i kontakt med. Fyra av 
lärarna var okända och kontakt knöts med hjälp av informanter. Jag kontaktade en rektor som 
jag sedan tidigare känner. Hon förmedlade två kontakter. Vidare hjälpte, en för mig, väl känd 
lärarkontakt att förmedla två intervjupersoner. En risk i att använda sig av redan kända inter-
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vjupersoner är att svaren kan �färgas� ofördelaktigt, då intervjupersonerna kan vara valda för 
att �passa in� i studien. En annan risk som kan uppträda vid användning av förmedling av 
intervjukontakter är att valet av intervjupersoner blir medvetet utvalda. I denna undersökning 
har intervjukontakter skapats med lärare som varit väl inställda till att bli intervjuade. Det har 
således inte legat någon värdering i att alla intervjupersoner skulle vara extra intresserade och 
insatta i ämnet ifråga. Motiv till förda resonemang är att i studien söka täcka in en bit av verk-
ligheten med dess olika föreställningar och uppfattningar av yrkesverksamma lärare i 
samhället.  

Intervjuerna genomfördes med sex lärare som är verksamma i grundskolans tidigare år, 
från skolår ett till sex. Alla skolår förutom år två är representerade i studien. Alla de lärare 
som intervjuats var kvinnor på grund av att det var svårt att få män att ställa upp. De 
intervjuade har arbetat som lärare mellan 5 och 30 år. Alla har varit med när arbetsprocessen 
med individuella utvecklingsplaner startat och har erfarenhet av yrket innan införandet. Vid 
analys av intervjuutsagor visade sig att lärares bakgrund med tanke på år i yrket, inte utgjorde 
någon variation i deras uppfattningar om uppdragets intention och förverkligande. Därför 
presenteras inte lärarnas yrkesår i resultatdelen då det inte har betydelse för resultatet. 

 
2.4.2 Genomförande av intervjuerna 
Inför intervjuomgången genomfördes en pilotintervju med en lärare som inte tillhörde 
intervjupersonerna. Endast några få förändringar justerades därefter. Det berörde 
formuleringen i den första frågan som löd; Vad är viktiga faktorer för framskridandet? Denna 
formulering upplevdes vid pilotintervjun som för allmän. Formuleringen ändrades till Vad 
tycker DU är viktiga faktorer för framskridandet? för att fånga den enskilda lärarens 
uppfattning.  

Samtliga sex intervjupersoner fick bestämma tid och plats för intervju. Det garanterade 
full svarsfrekvens. Ett medvetet val gjordes för att lärarna skulle erbjudas möjlighet att 
förbereda sig. Intervjupersonerna fick i förväg ett missivbrev (se bilaga 2), med information 
om studiens syfte och tillgång till intervjuguidens temaområden.  

Bandspelare användes vid samtliga intervjuer som var och en varade från 40 till 60 
minuter. De genomfördes enskilt och i en lugn miljö. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant 
samma dag alternativt dagen efter genomförandet. Pauser, funderingar och tveksamheter har 
angivits i transkriberingarna. Det utskrivna materialet omfattade ett fyrtiotal sidor. Analysen 
av datamaterialet inspirerades av den fenomenografiska metoden som beskriver att materialet 
skall genomläsas många gånger för att först få en helhetsupplevelse och utsagor jämförs 
därefter i syfte att finna likheter och olikheter (Larsson 1986). För att bli väl insatt i innehållet 
lästes materialet i sin helhet ett flertal gånger. Därmed skapades en bild av varje 
intervjuperson och dennes uppfattningar. Skillnader och likheter började framträda och 
analysarbetet fortsatte med att utifrån mönster kategorisera materialet. I likhet med 
fenomenografins analysmetod användes färgpennor för att i utskrifterna markera till vilken 
kategori utsagor skulle inordnas. Beskrivningar av kategorierna belyses med citat och de olika 
beskrivningskategorierna presenteras i resultatdelen (kap. 5). 
 
 
2.5 Reliabilitet och validitet 
En undersöknings kvalitet utgörs enligt Stukát (2005) av dess tillförlitlighet och pålitlighet. 
Denscombe (2000) menar att forskaren måste försäkra sig om att datainsamlingen är relevant 
för studiens syfte samt om metoder mäter vad som avses mätas.  

Litteraturgenomgången (kap. 3), syftade till att skapa förförståelse för det fenomen som 
skulle undersökas. Det visade sig vara en svårighet att finna relevant forskningsanknuten 
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teori, vilket kan ses påverka förförståelse och tillförlitlighet. Högskolans databaser och 
Internet bistod med funnet material vilket dock anses innehållsrikt och knyter an till 
undersökningens problemområde. En trolig förklaring till brist på forskning i ämnet kan vara 
att förhållandevis kort tid förflutit sedan beslutet om införandet av individuella 
utvecklingsplaner trädde i kraft. I litteraturgenomgången finns ett avsnitt med handböcker i 
ämnet som även medverkat till förförståelse i vad som avsågs undersökas. Dessa handböcker 
behandlar skolors genomförande och grundas på lärares erfarenheter och tankar i ämnet. 
Handböcker anses inte vetenskapligt tillförlitliga men anses i detta arbete bidra med 
relaterande information, då ett av undersökningens övergripande syfte var att utröna hur lärare 
förverkligar uppdragets intention. Förförståelsen utgjordes även i liten utsträckning av egna 
erfarenheter i skolan värld genom samtal med lärare under verksamhetsförlagd utbildning 
samt i andra situationer. Förförståelsen utgjordes i stort sett endast av vetskap om att lärare 
och skolor påbörjat sina processer och att man på skolor kommit olika långt i processandet.   

Dokumentanalysen (kap. 4) bestod i att sätta sig in i dokument som styr skolan och som i 
detta fall hade betydelse för uppdraget i fråga. Berg (2003) pekar på att det kan innebära 
svårigheter att skapa sig en sammanhållen bild av till exempel läroplanstexter. Det är 

 
� inte ovanligt att det i olika avsnitt inom en och samma läroplan blandas 
skrivningar och utsagor med olika innebörder och med olika konkretion. 
(Berg 2003, s. 156) 
 

Genom studiens användande av den modell för dokumentanalys som Berg (2003) utformat 
möjliggjordes förutsättningar för att överblicka innehållet och dess syfte vilket kan ses öka 
pålitligheten. Dock finns brister i och med, vissa svårigheter att avgöra vilken nivå 
formuleringar ska tillhöra, vilket enligt Berg är ofrånkomligt. Å andra sidan kan en förklaring 
till det vara att då skrivningar passar in på olika nivåer i analyser, tyder det på att materialet är 
heltäckande. Exempel på det är att skrivningar som ordnas till regelnivån bygger på 
skrivningar från den ideologiska nivån. Med detta kan sägas att dokumentet följer en �röd 
tråd�. 

Ett problem visade sig vara att få tillgång till de lokala arbetsplanerna. En skola visste inte 
riktigt vad de skulle tillhandahålla för material, då de arbetade efter ett system med specifika 
utvecklingsområden. En annan skola befann sig precis emellan två arbetsplaner. Det krävdes 
engagemang att få tag på alla fem arbetsplaner. 

Undersökningen innehåller dokumentanalyser av fem skolors styrdokument. Utförandet 
var varierande, från hela pärmar till lösa blad. En del av de lokala arbetsplanerna 
konkretiserar och ger exempel på genomförande av den kommunala skolplanen. Andra lokala 
arbetsplaner beskriver vad som ska satsas extra på under kommande år. De olika 
framställningssätten innebar ansträngning i att likvärdigt sätta sig in i dokumenten.  

Den tredje undersökningsmetoden bestod av intervjuer för att undersöka lärares 
uppfattningar. Intervjustudien har delvis varit inspirerad av den fenomenografiska ansatsen. 
Valet av detta har medfört ett stöd i att finna lärares uppfattningar inom valt tema och att 
sedan analysera och kategorisera datamaterialet på ett adekvat sätt. En svaghet i detta val av 
ansats kan anses vara att inte följa den fullständigt. Inom fenomenografin (Larsson 1986) 
utreds samtliga variationer av uppfattningar, vilket i detta arbete inte ansågs motiverat på 
grund av den tidsåtgång detta skulle ha inneburit. Istället avsågs att täcka in en liten del av 
verklighetens uppfattningar som lärare innehar. Kvale (1997) beskriver att förförståelse av 
fenomenet som ska undersökas bidrar till att intervjufrågor matchas till syftet. Processen med 
att utveckla intervjuguiden, (se bilaga 1) i tre steg, som beskrivits ovan, var ett stort stöd i att 
binda frågor till studiens syfte. Även genomförande av pilotintervju ökar enligt Kvale (1997) 
möjligheten att frågor och svar relateras till undersökningens syfte samt att feltolkningar kan 
reduceras.  
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Det kan diskuteras hur resultatet påverkats av intervjuurvalet. Ur genusperspektiv hade 
det varit bra att även intervjuat manliga lärare vilket inte gjordes då det var svårigheter att få 
män att ställa upp. Det kan till viss del förklaras med, att det speglar verkligheten, då andelen 
kvinnliga lärare i de tidigare skolåren är i majoritet. 

Studiens generaliserbarhet kan diskuteras då urvalet är litet. Larsson (1986) menar att 
fenomenografiska undersökningar fokuserar på vilka uppfattningar som finns, snarare än hur 
många som har en viss uppfattning. Kvale (1997) menar att värdet i den kvalitativa 
forskningsintervjun ligger i att nå fördjupad kunskap om hur människan upplever sin 
livsvärld. Det empiriska resultatet för denna studie gäller enbart för de lärare som deltagit. 
Däremot kan resultaten ge en inblick i existerande uppfattningar, dock inte på något vis 
heltäckande, om hur den individuella utvecklingsplanens uppdrag uppfattas. Det kan vidga 
förståelse för lärarstudenter och andra lärare om hur uppdraget kan förverkligas. 
 
2.6 Forskningsmässiga överväganden 
I denna undersökning har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utgivit (HSFR 1999).  

Stukát (2005) menar att forskarens rätt att bedriva sin undersökning måste ställas mot 
intervjupersonernas skydd av integritet. För denna undersökning har de forskningsetiska 
kraven bland annat inneburit att intervjupersonerna deltagit på frivillig bas. De blev i förväg 
upplysta om undersökningens syfte samt fick innan intervjuerna tillgång till temaområden 
utifrån intervjuguiden. Det informerades muntligt vid intervjutillfällena om undersökningens 
tillvägagångssätt samt beskrevs vilken lärarnas uppgift var i sammanhanget. Informanterna 
blev även tillfrågade om de ville ta del av resultaten. Konfidentialitetskravet har beaktats på 
det viset att intervjupersoner och deras arbetsplatser inte utpekats. I rapporten är lärare med 
tillhörande skolor representerade med symboler, siffror och bokstäver. Informanterna blev 
upplysta enligt nyttjandekravet att resultaten endast ska användas i forskningssyfte och att 
materialet således inte skall utlånas eller säljas. 
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer inledningsvis olika perspektiv på lärande behandlas. Anledningen till 
detta är att enligt Skolverkets Allmänna råd (2005) skall den individuella utvecklingsplanen 
vara ett praktiskt hjälpmedel för elevens lärande. I och med det ställs lärande i fokus vilket 
kan påverkas av lärarens syn på lärande. Studiens empiriska del innefattas av intervjuer med 
lärare som varit verksamma olika lång tid, från fem till trettio år. Det innebär att de under 
olika tidsperioder startade sin yrkesbana, vilket kan påverka deras didaktiska förhållningssätt. 
Lärares uppfattningar om hur arbetet med individuella utvecklingsplaner ska bedrivas visar 
sig i regeringens skrivelse, Elevens framgång � Skolans ansvar (Ds 2001:19) påverkas av 
vilket pedagogiskt synsätt läraren har. Elfström (2005) har funnit att lärares handlingar och 
därmed utformning av arbetet med individuella utvecklingsplaner, medvetet eller omedvetet 
styrs av den barnsyn och kunskapssyn läraren har. 

Vidare i detta avsnitt behandlas den individuella utvecklingsplanens framväxt samt 
tidigare forskning inom området för individuella utvecklingsplaner samt forskning angående 
hur lärare framskrider i process med uppdrag. Avslutningsvis refereras två handböcker som 
beskriver hur arbetet med den individuella utvecklingsplanen kan gestaltas, vilket är resultat 
från lärares/skolledares egna praktiska arbete.  

Det finns en mängd teorier om lärande som kan påverka lärare i sitt arbete. Olika 
perspektiv på lärande kommer att behandlas, från den tidigare dominerande behavioristiska 
synen som kan sägas avlöstes av kognitivismen, fram till nutidens mer framträdande synsätt; 
konstruktivism, lärande ur sociokulturellt perspektiv och metakognitivism. Här tas inte i 
anspråk att ge en heltäckande genomgång utan ståndpunkter och huvuddrag i olika teorier.  
 
3.1 Behaviorism 
Fram till 1960-talet var behaviorismens syn på lärande och utveckling den dominerande 
(Säljö 2000). John B. Watson (1878-1953) som anses vara behaviorismens grundare betonade 
miljöns roll för utveckling och ansåg att endast det yttre gick att analysera. Han bortsåg 
därmed från tankar och känslor. Människans reflexer retades av ett givet stimuli som gav 
upphov till respons, mänskligt beteende. Komplicerade beteenden ansågs vara kedjor av 
stimuli och respons. B F Skinner (1904-1990) införde begreppet förstärkning. Han märkte att 
beteenden upprepas då individen upplever någon slags belöning. Straff eller negativa 
förstärkare bidrog till att icke önskvärda beteenden kunde avta och försvinna helt. (Arnqvist 
1993). Belöningssystem visade sig användbart i undervisning då människor strävar efter 
positiva upplevelser. Härifrån kan motivationsprinciper spåras, till exempel �morotsmetoden� 
det vill säga att utlova en belöning för önskat beteende samt lärares användning av beröm och 
uppmuntran. Det kan också vara belöning i symbolisk form så som guldstjärnor och diplom. 
Även betyg kan ses som symbolisk belöning då känslan av att prestera något betydelsefullt 
sporrar eleven.  

Enligt Imsen (2000) menar behaviorismen att kunskap finns utanför individen och ska 
läras in genom rätt stimulering. Elevers inlärningssvårigheter ses som felstimulering. Man 
anser att vem som helst kan lära sig vad som helst, men hastigheten för inlärning kan variera. 
Elever ses som passiva och ska genom påverkan av yttre faktorer styras mot uppställda mål.  
Lärarens uppgift blir här att tillgodose elever med rätt sorts stimuli, arbetsmetoder, för att nå 
en bestämd respons, det lärande som ska uppnås.  
 
3.2 Kognitivism 
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I början av 1960-talet fick kognitivismen framfart i synen på lärande och utveckling, enligt 
Säljö (2000). I motsats till behaviorismens tankar betonade denna teori människans tänkande 
och mentala processer. Imsen (2000) menar att inom kognitivismen beskrivs en inre 
motivation och längtan till inlärning där hunger efter kunskap är drivkraft. Inlärning är 
individualiserat och ses som en process där eleven är aktiv.  

Imsen (2000) framhåller att andra teorier, så som konstruktivism, lärande ur 
sociokulturellt perspektiv och metakognitivism är nära besläktade med kognitivismen. 
 
3.2.1 Konstruktivism 
Enligt Imsen (2000) är konstruktivismen en riktning inom kognitivismen, som genom Jean 
Piagét (1896-1980) fått stort inflytande i synen på lärande. Piagét menade att ärftliga faktorer 
och miljö samspelar i barns utveckling.  

Säljö (2000) beskriver att Piagét observerade barn och fann att utveckling av tänkande 
sker i olika stadier. Stadietanken visade att barn utvecklas med utgångspunkt i den senso-
motoriska perioden och går igenom nivåer där abstraktions- och tankeförmåga höjs. 
Inlärningssvårigheter ansågs bero på att individen inte nått upp till ett visst 
utvecklingsstadium. 

Piagét intresserade sig, enligt Nilsson Hwang (2003), hur mentala processer är uppbyggda 
och vad som ligger till grund för barns tankeförmåga och begreppsbildning. Människan har en 
ständig strävan efter att förstå och uppfatta omvärlden. För att utveckla sin förståelse för 
omgivningen vill människan hitta stabilitet och anpassa sig till omvärlden Denna balans, 
ekvilibrium, blir till drivkraft för inlärningsprocessen. 

Imsen (2000) beskriver att genom inre mentala processer tolkas nya yttre skeenden med 
hjälp av tidigare erfarenheter. Nya erfarenheter läggs till gamla, vilket resulterar i 
handlingsmönster. Dessa handlingsmönster benämndes för scheman och utvecklas av barnet 
mer och mer. Utvecklingen sker genom en anpassningsprocess där två delprocesser pågår 
ständigt, assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att vi undersöker nya 
situationer med hjälp av olika sinnen. Informationen tolkas med hjälp av handlingsmönster, 
befintliga scheman och därefter anpassas de nya uppfattningarna till den kunskap barnet redan 
har. När barnet möter situationer som inte kan förklaras med redan inhämtad kunskap behöver 
scheman ändras. Barnet måste skapa ny struktur för sitt tänkande. Ackommodation innefattar 
att korrigera och ombilda sina uppfattningar efter den nya erfarenheten. Detta leder till att ny 
kunskap lärs in, den centrala delen i inlärningsprocessen.  

Piagét menade, enligt Säljö (2000) att lärande konstrueras och skapas av eleven själv. 
Inlärning ses som en individuell företeelse där läraren endast ska möjliggöra förutsättningar 
för elevens utveckling. Eleven måste få vara aktiv och tillåtas undersöka och erfara omvärlden 
på egen hand, utan att vuxna ingriper. Imsen (2000) framhåller att varje individ ska göra sin 
egen upptäckt av omvärlden och lärande skapas på nytt av varje individ. Då var och en utgår 
ifrån sina egna erfarenheter kan uppfattningar om verkligheten vara olika för individer. 
Undervisning formas utifrån bestämda mål där vägen fram kan variera för elever. Ett uppnått 
mål indikerar att full utveckling skett. Enligt stadieteorin fortsätter lärandet med färd mot nya, 
bestämda mål.  

Säljö (2000) förklarar att under 1980-talet blev Piagét kritiserad för sin teori om stadier i 
intellektuell utveckling. Kritiker hävdar att uppfattningen om stadier inte är hållbar. 
 
 
 
 
 
 



 11

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 
I det sociokulturella perspektivet som också är en form av konstruktivism, betonas vikten av 
den sociala miljön för att lärande ska ske (Säljö 2000). Dewey (1985) beskriver lärande som 
ett resultat av all social aktivitet. Han menar att i kommunicerande sker bildning. Människor 
tar del av och påverkas av varandras tankar och erfarenheter.  

Säljö (2000) menar att i varje situation finns möjligheter att människor, enskilt eller i 
grupp erövrar ny kunskap. Lärande är inte enbart förknippat med institutioner. Även den som 
anses ha misslyckats i skolan har vissa kunskaper om hur den kan hantera livet. Familj, 
fritidssysselsättningar och föreningsverksamhet samt media är exempel på miljöer där lärande 
sker. Dock framhålls skolan som viktig i lärandesammanhang. Lärande handlar �om vad 
individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden� (Säljö 2000 
s.13). Människan har en strävan efter att lära sig nya saker och har förmåga att utnyttja 
erfarenheter för kommande situationer. På vilket vis vi lär är knutet till den tid och kultur vi 
lever i. I historiska tider då inte skrift användes, fanns behov av att memorera alla kunskaper. 
Det var statushöjande att kunna återge textstycken, exempelvis bibeltexter, utantill. Nutiden 
kräver inte att minnet ska användas i samma omfattning, då lagring av information kan ske på 
olika vis med exempelvis böcker och datorer. Det blir istället nödvändigt att kunna hantera de 
redskap som innehåller information.  

Säljö (2000) betonar att människor inte enbart lär genom individuella inre processer och 
med utgångspunkt från medfödda resurser, utan i samspel med andra människor i 
verklighetsanknutna sammanhang. I det sociokulturella perspektivet ställs två förutsättningar 
för lärande i fokus; samspel mellan den enskilde och gruppen samt människans användning 
av fysiska och språkliga redskap, så kallade artefakter. Kommunikation fyller en viktig 
funktion i samspelet mellan individer. Med språkets hjälp kan vi förhålla oss till nya 
situationer. Vi använder begrepp så som färg, form och storleksförhållanden för att ordna 
tillvaron samt för att kunna använda och bevara nya kunskaper. Språket används också för att 
utbyta och dela kunskaper människor emellan. Vi kan fråga, imitera och diskutera oss fram 
till lösningar. I ett längre perspektiv förs kunskaper vidare genom kommunikation. För att 
använda de språkliga redskapen så som skriftspråk och böcker kräver det att vi kan ta till vara 
våra erfarenheter. För att kunna utnyttja informationen i en text för kunskapsinhämtning 
menar Säljö, att vi behöver kunna tolka och förstå innehållet. Utbildning handlar i stora mått 
om att lära sig förbinda texter till fysisk verklighet. I vår omvärld finns även fysiska redskap i 
form av verktyg, instrument, maskiner och datorer, som hjälper oss att utveckla vår 
kompetens. Redskapen i sig är tecken på tidigare kunskapsinhämtning. Ständigt sker 
utveckling av nya redskap som blir en del i vår lärprocess. Antingen är vi själva delaktiga i 
processen att utveckla redskap eller också ska vi ta oss an och bruka nya redskap. Med 
redskapen samlar vi erfarenheter och bearbetar vår omgivning. 

Imsen (2000) beskriver den ryske forskaren Lev Vygotskij (1896-1943) som en 
framträdande gestalt i det sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskij måste människan 
förstås ur sitt historiska sammanhang samtidigt som framtiden ska vara i beaktande.  Han 
menade att utveckling sker då biologiska faktorer vävs samman med sociala och kulturella. 
Vygotskij har liksom Piagét teorier om att utveckling sker i stadier och att biologisk mognad 
kan ha betydelse för utveckling. All utveckling utgår ifrån social verksamhet. Imsen beskriver 
att barnet leds in i utveckling från ett socialt sammanhang där barnet i samspel kan utföra 
saker tillsammans med andra. Inlärning har skett när barnet klarar att göra saken på egen 
hand. Utveckling sker alltså från det sociala till det individuella.  

Vygotskij (1978) skiljer på lärande och utveckling. Han menar att lärande leder till mental 
utveckling och sätter igång en mängd utvecklingsprocesser som inte vore möjligt utan 
föregående lärande. Således kommer utveckling efter lärande. Barnets kunnande kan följ-
aktligen inte enbart beskrivas utifrån barnets aktuella utvecklingsnivå utan bör ses med 
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hänsyn till den potentiella utvecklingsnivån. Skillnaden mellan dessa nivåer benämns av 
Vygotskij som den närmaste utvecklingszon- proximala utvecklingszonen. 

 
�(W)hat a child can do with assistance today she will be able to do  
by herself tomorrow. (Vygotsky, 1978, s. 87) 

 
Bråten (1998) refererar till Vygotskij och förklarar att barnet kan prestera mer med 
handledning av vuxna eller i samarbete med mer kompetenta barn. Genom samarbete kan 
barnet nå högre nivåer av utveckling än vad det självständigt skulle ha klarat av.  

Vidare framhåller Imsen (2000) att Vygotskij ansåg att språket var det viktigaste 
verktyget i samspelet med andra och för att bemästra omgivningen. Undervisning ska utgå 
ifrån barnets närmaste utvecklingszon och därmed bestå av utmaningar. Det barnet redan 
behärskar behövs inte läras. Undervisningen skall istället läggas på en lite högre nivå som ska 
innehålla �social aktivitet, pedagogiskt stöd och kulturell överföring till eleverna.� (Imsen 
2000 s.197). 
 
3.2.3 Metakognitivism 
Metakognition är en teori inom kognitivismen som innebär att människan är medveten om 
och reflekterar över sin egen lärandeprocess. Man anser att medvetenhet om det egna 
tänkandet och lärandet ökar inlärningsförmågan. Imsen (2000) pekar på att metakognition är 
ett område som blivit populärt under den senaste tiden och refererar till Bjørgen (Imsen 2000 
s. 148) som menar att skolan ska fokusera på och stötta elevers egen tro på sin förmåga att 
lära. Elevers motivation och drivkraft till kunskapsinhämtning ligger i att elever får ta eget 
ansvar i sin lärandeprocess, vilket sker genom att ha inflytande i undervisning. Eleven ska lära 
sig att planera och genomföra sin inlärning på egen hand eller i samspel med andra.  
 
Sammanfattning  
De ovan beskrivna synsätten på lärande kan påverka lärare olika i deras gestaltning av 
undervisning, arbetssätt och införlivande av nationella och samhälleliga krav. Elfström (2005) 
menar att teorier om barnsyn, kunskapssyn och lärande styr lärares agerande medvetet eller 
omedvetet. Lärares pedagogiska synsätt kan i detta arbete tänkas påverka uppfattningar om 
hur genomförandet av arbetet med den individuella utvecklingsplanen utformas.  

Utifrån ett behavioristiskt synsätt ses eleven som en passiv kunskapsinhämtare. Lärarens 
ansvar ses som att förbereda anpassade uppgifter i syfte att eleven ska nå uppställda mål. Det 
är viktigt för läraren att förstärka elevens goda resultat och beteende, så att de positivt 
förstärkta beteendena och kunskaperna består. Elevers måluppfyllelse ses ur detta perspektiv 
som effekter av undervisning och lärarens arbetsmetoder. Läraren ansvarar för hur eleven ska 
nå uppställda mål samt vad som ska läras in. 

Med ett konstruktivistiskt synsätt anses eleven skapa sin egen kunskap genom eget 
agerande och utforskande. Lärarens uppgift är att skapa och organisera lärandesituationer där 
elever självständigt arbetar. Elever har en inneboende kraft till lärande som stimuleras då 
elever upplever inre obalans. Elever ska av egen kraft lösa uppgifter och därmed utveckla nya 
föreställningar för att nå inre balans, vilket leder till ny kunskap och måluppfyllelse. 
Undervisningsinnehåll och metoder planeras utifrån elevers skilda erfarenheter. Läraren har 
kunskap om vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på och vad som ska läras härnäst, 
vilka mål som ska uppnås.  

I det sociokulturella synsättet ses eleven ha en egen vilja till att lära vilket sker i socialt 
sammanhang. Ett socialt samspel föregår lärandet och är en förutsättning för det individuella 
tillägnandet av kunskap och i och med det elevens egen utveckling i relation till uppställda 
mål. Lärarens uppgift är dels att skapa gemensamma aktiviteter som möjliggör lärande i 
samspel och dels att tillhandahålla redskap för lärande, fysiska och språkliga. Läraren måste 
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ha vetskap om var eleven befinner sig och vad denne har för kunskap för att kunna ge stöd i 
riktning mot att eleven når nästa utvecklingszon. 

Med ett metakognitivt synsätt ses lärande gynnas av att eleven själv är medveten om och 
kan reflektera över sitt eget lärande. Eleven är delaktig i planering av framtida mål och kan 
själv bidra med förslag till åtgärder för att lärande ska ske. Läraren fokuserar och stöder 
eleven i att utveckla tilltro på sin egen förmåga och att eleven blir medveten och kan 
medverka i sitt eget lärande. 
  
 
3.3 Den individuella utvecklingsplanens framväxt  
I departementsskrivelsen (Ds 2001:19) Elevens framgång � Skolans ansvar redovisas faktorer 
som påverkar elevers framgång i skolarbetet. Anledningen till skrivelsen var att Skolverket 
fastslagit att andelen elever som lämnar grundskolan med betyget underkänd i något ämne 
successivt ökat sedan det nya betygssystemet infördes. Regeringen gav i uppdrag att 
undersöka insatser för att stärka måluppfyllelsen. En expertgrupp utsedd av regeringen var 
under hösten 2000 i kontakt med tolv kommuner och två kommundelar. 

I skrivelsen (Ds 2001:19) framkommer att förutsättningar för en gynnsam skolgång bildas 
av olika faktorer, där användande av individuell utvecklingsplan betonas särskilt. De skolor 
som infört individuella utvecklingsplaner hade gjort det på eget eller på kommunens initiativ. 
Den individuella utvecklingsplanen ska ses som ett led i elevens lärprocess där 
utgångspunkten är elevens styrka och behov. I rapporten förklaras att läroplanens strävansmål 
ska utgöra grund för undervisning där uppnåendemålen ska ses som milstolpar på vägen. 
Resultat pekar dock på att lärare förvirras av att det i läroplanen finns olika typer av mål, mål 
att sträva mot och mål att uppnå. Rapporten visar att flertalet skolor riktat in arbetet med 
individuella utvecklingsplaner mot mål att uppnå.  Lärares förvirring leder till att prioritering 
sker kring att elever ska bli godkända i kärnämnena, svenska, matematik och engelska. På det 
viset fokuseras uppnåendemål på bekostnad av strävansmål. Undervisningen tappar då sitt 
rättesnöre.  I skolor som uppvisat ett fungerande arbetssätt med goda lärandemiljöer märks att 
samarbete i arbetslag är av vikt. De individuella utvecklingsplanerna upprättas i relation till 
strävansmål som bildar grund för undervisning. Undervisning ska inte vara enbart individuell 
utan lärande ska ses i ett socialt perspektiv. Expertgruppen har också funnit exempel där 
arbetet fungerar mindre bra. Man menar då att lärare upplever en negativ stress kring elevers 
måluppfyllelse och rutiner är bristfälliga för samarbetet kring elever. Hur arbetet bedrivs beror 
på vilket pedagogiskt synsätt läraren har. 

I regeringens skrivelse (Skr.2001/02:188) redovisas den utvecklingsplan som ligger till 
grund för kvalitetsutveckling inom skolväsendet. Regeringen betonar att alla har rätt till en 
likvärdig utbildning av hög kvalitet. En hög kvalitet på utbildningen karakteriseras av att 
elever är medvetna om målen och dess innebörd. Elevers måluppfyllelse delas på staten, 
kommunen och varje skola.  

Regeringen anser att skolan måste bli tydligare i informationen om elevens väg mot 
uppställda mål. Utvecklingssamtal, en gång per termin ska innehålla konkret information till 
elev och föräldrar. Det leder sedan fram till en framåtsyftande utvecklingsplan för varje elev 
vilket ska ske kontinuerligt under hela skoltiden. Den individuella utvecklingsplanen ska 
grundas på utvärdering av elevens utveckling i relation till nationella mål. Den ska stärka och 
stödja eleven i sin kunskapsinhämtning och visa hur eleven kan fortsätta sin utveckling. Den 
individuella utvecklingsplanen ska uttrycka de stöd eleven behöver för att uppnå mål.  

I det vardagliga arbetet ska kvalitetsarbetet märkas i att planering sker med utgångspunkt 
från varje elevs förutsättningar, behov och intressen.  
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I skrivelsen (Skr.2001/02:188) framkommer att staten ska bidra till lärares kompetens-
utveckling för kvalitetshöjande arbete och införande av individuella utvecklingsplaner, men 
huvudansvaret ligger hos varje skola och den enskilda läraren.  

Myndigheten för Skolutveckling beskriver i sin rapport Individuell planering och 
dokumentation (Dnr.2003:251) tjugo skolors arbete i ämnet, och dess uppfattning av 
begreppet individuell planering och dokumentation. Det framkommer att individuell planering 
och individuell dokumentation förutsätter varandra och bör vara utgångspunkten för arbetet 
med utvecklandet av individuella utvecklingsplaner. I rapporten beskrivs att skolans personal 
måste utveckla ett gemensamt förhållningssätt i förhållandet till uppdraget, vilket underlättar 
utvecklandet av arbetsformer för individuell planering och dokumentation. Såsom lärare och 
skolledning uppfattar sitt uppdrag är utgångspunkter för hur verksamheten utformas.  
  

För att redskap som t.ex. individuella utvecklingsplaner ska vara verknings-
fulla i att stödja varje elevs lärande och utveckling måste de betraktas som 
delar i en helhet. Skolors arbete med individuella utvecklingsplaner, bör 
därför ta sin utgångspunkt i individuell planering och dokumentation. (Dnr 
2003:251 s.4) 

 
Användandet av individuella utvecklingsplaner bidrar till att elevers lärande och utveckling 
synliggörs samt att elever känner delaktighet, inflytande och ansvar. I takt med att elever blir 
medvetna om sitt eget lärande, hur de lär och varför, utvecklas deras tankar om hur 
verksamheten kan utformas. De ser sig själva och sitt lärande i ett sammanhang och kan på ett 
medvetet sätt vara med i planeringen av undervisningen. Det framhålls i rapporten 
(Dnr.2003:251) att det finns två skilda sätt som skolor angriper hur de ska förhålla sig till de 
nationella målen. Det ena sättet riktar fokus på uppnåendemål och personal engagerar sig i att 
besluta om vad elever ska lära sig. Dessa skolor har använt olika redskap, såsom målsnurror 
och utvecklingsstegar, för att förtydliga målen. Det andra sättet utmärker sig på att lärare 
försöker skapa förståelse för läroplansmål och kursmål tillsammans med elever, för att utröna 
vad som ska läras och varför. Utifrån det planerar lärare och elever gemensamt 
undervisningsinnehåll och arbetsformer. Undervisningen har då sin utgångspunkt både i 
strävansmål och i uppnåendemål.  
 
2005 gav Skolverket ut Allmänna råd och kommentarer � Den individuella utvecklingsplanen. 
De allmänna råden grundar sig på bestämmelserna i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen (SFS 
2005:179) 

 
Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om 
elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och 
elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och 
sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklings- 
samtalet 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 läroplanen och 
kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklings-
samtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till 
målen i läroplanen och kursplanerna. (SFS 2005:179) 

 
Den första januari 2006 trädde bestämmelserna om införandet av individuella 
utvecklingsplaner för varje elev, i kraft. (Skolverket) 
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Sammanfattning 
Den individuella utvecklingsplanen har vuxit fram som ett resultat av regeringens intention att 
skolor och lärare ska verka för en likvärdig utbildning där möjlighet finns för alla elever att nå 
uppställda nationella mål. På regeringens initiativ har undersökningar utrett faktorer för ökad 
måluppfyllelse då fler och fler elever lämnar grundskolan med underkända betyg. I 
departementsskrivelsen (Ds 2001:19) framkommer att skolor på eget eller på kommunens 
initiativ införde individuella utvecklingsplaner. Där framhålls att den individuella 
utvecklingsplanen leder till framgång i elevens skolarbete, då den ses som en del i elevens 
lärprocess och har sin utgångspunkt i elevens styrka och behov. Andra gynnande faktorer 
utmärks av att lärare behöver utveckla ett gemensamt förhållningssätt i förhållande till 
intentionen av arbetet med den individuella utvecklingsplanen. Planeringsarbetet ska utgå från 
elevers förutsättningar, behov och intressen och vara en grund för arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna. Vidare framkommer att mål ska vara tydliga och kända för elever och 
föräldrar, det bidrar till att kvaliteten i skolarbetet höjs. 

I departementsskrivelsen (Ds 2001:19) betonas att läroplanens mål att sträva mot ska 
fokuseras i den individuella utvecklingsplanen. Det framkommer dock i både departements-
skrivelsen (Ds 2001:19) och rapporten från Myndigheten för Skolutveckling (Dnr. 2003:251) 
att läroplanens mål att uppnå ofta fokuseras på skolor och att det sker på bekostnad av mål att 
sträva mot.  
 
3.4 Forskning om uppdrag inom skolväsendet och den 
individuella utvecklingsplanen 

3.4.1 Uppdrag  
Berg (2003) beskriver en teori, om hur skolors komplexitet kan förstås, utifrån den forskning 
som han varit engagerad i sedan 1970-talet. Enligt Berg åläggs skolor en mängd olika 
uppdrag, outtalade och uttalade. Det kan handla om fostrandet av samhällsmedborgare, 
näringslivets inflytande på vilka kunskaper som är viktiga samt förvaltandet av kulturarv och 
traditionella bildningsideal. De olika uppdragen brister i samstämmighet, vilket kan förklaras 
med att Staten ålägger vissa uttalade krav men samhället i sin tur, genomför mer outtalade 
krav. Staten har skapat skolan som institution för att verka i samhället. I och med en statlig 
och samhällelig styrning av skolan skapas ett frirum där skolor och lärare kan förverkliga 
uppdrag på skilda sätt. Gränserna för frirummet är inte tydliga och oklarheter inverkar på hur 
skolor bedriver sitt vardagsarbete. Berg beskriver en strategi för skolors utvecklingsarbete där 
en tillsatt arbetsgrupp, med varierade personalkategorier kan ingå, leder utvecklingsarbetet 
framåt. Processen i arbetet innehåller två faser. Den ena benämns analysfas där behov av 
utvecklingsarbetet inventeras och samtidigt tolkas uppdrag och analys utifrån styrdokument. 
Hela personalkollegiet sätter sig in i och diskuterar arbetsgruppens förslag för genomförande. 
Därefter ställs en plan för arbetet samman som leder fram till nästa fas, genomförandefasen. 
Under genomförandefasen provas föreslagna strategier. Sedan upprepas en analysfas då 
arbetet utvärderas och eventuellt nya strategier arbetas fram. Berg (2003) påpekar att en sådan 
beskriven skolutveckling sträcker sig över en tidsperiod av ett par år. Varje lärare ställs inför 
att kunna koppla samman föreslagen strategi till sin egen undervisning. Lärare ska också i sin 
profession beakta hur olika uppdrag står i förhållande till varandra och i förhållande till 
undervisningsformer. Kontinuerligt under processens framåtskridande kan lärares vardags-
arbete ledas framåt genom att alla lärare ingår i så kallade pedagogiska samtal. Detta samtal 
kännetecknas av att inte vara vanlig konversation, utan av argumenterande slag. Det ska ingå 
reflektion över egna och andras göranden, redogörelser om hur man uppfattar det stoff som 
behandlas samt argument om varför var och en har sin uppfattning. Genom samtalet nås 
kunskap för agerande i den vardagliga skolverksamheten.  
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I en studie som Scherp (2007) genomfört behandlas lärares föreställningar om skolans 
uppdrag. I studien har sammanlagt 800 skolor från 40 kommuner medverkat och intervjuer 
samt observationer är genomförda med elever, lärare och skolledare. Det framkommer att en 
utvecklingsprocess initieras av yttre eller inre nödvändigheter. Ett inre behov uppstår då lärare 
upplever att tidigare användna arbetssätt ej längre fungerar tillfredställande. Yttre drivkrafter 
kan vara faktorer som rör förändringar i elevunderlag och resursbrister eller komma från 
statligt håll i form av läroplanskrav och förordningar. Det konstateras att inre motiv för 
förändring är mer gynnsamma för utvecklingsarbetet. Enligt Scherp går det att urskilja två 
faser i skolors utvecklingsarbete. Den första fasen kännetecknas av att ett problem skapas 
utifrån behov av förändring. Den efterföljande fasen är problemlösande, där lösningar skapas 
som bidrar till utveckling. Scherp menar att lärares förståelse av sitt uppdrag är avgörande för 
kvaliteten på de lösningar som utformas i utvecklingsarbetet. Hur uppdraget angrips beror på 
graden av förståelse. Lärare tolkar uppdrag olika. Genom diskussion tydliggörs skillnader i 
tolkningar, vilket i sin tur bidrar till förståelse och samsyn av uppdragets innebörd. Andra 
faktorer som medverkar till förståelse är kompetensutveckling och skolledares stöd och 
organisationsförmåga. En del i processen utgörs av överensstämmelsen mellan förståelse av 
uppdraget och agerande. Det visar sig att föreställningar som inte tillämpas i det vardagliga 
arbetet är förekommande. Förklaringar till det kan vara att föreställningarna byggs på 
förväntningar från omgivning men att agerandet påverkas av andra orsaker så som 
användande av traditionella undervisningsmetoder, bristande vägledning i agerandet, samt 
svårigheter att se utvecklingen ur ett helhetsperspektiv. Delar i uppdraget fokuseras på det 
sättet och osynliggör helheten. En del skolor kopierar fungerande exempel från andra skolor. 
Det riskerar att processen blir ytlig då förståelse för bärande idéer inte skapas. Skolor som 
visat ett framgångsrikt bestående utvecklingsarbete kännetecknas av att det fanns en 
�gemensam pedagogisk idé, vision eller inriktning som var vägledande för såväl 
vardagsarbetet som utvecklingsarbetet�. (Scherp 2007 s. 280) Då lärare har deltagit i 
skapandet av visionen blir den betydande i skolans planeringsarbete. 
 
Sammanfattning 
De båda forskarna Berg (2003) och Scherp (2007) behandlar begreppet uppdrag delvis på 
olika sätt, men stämmer också delvis överens. Scherp beskriver det som inre och yttre 
uppdrag. Där inre uppdrag kännetecknas av sådant som av lärare upplevs som behövande 
åtgärder för att kunna bedriva vardagsarbete. Yttre uppdrag är krav som staten initierar. Det 
senare kan jämföras med det som Berg beskriver som uttalade uppdrag. Berg menar dessutom 
att uppdrag kan vara outtalade. De outtalade kraven kommer från samhälle och omgivning. 
Berg beskriver ett utrymme mellan det uttalade kravet och lärares förverkligande, vilket han 
benämner frirum. Frirummet möjliggör att skolors arbete med att uppfylla uppdrag kan 
variera. Scherp menar å andra sidan att variationer av lärares agerande uppkommer av 
föreställningar, de har av hur omgivningen förväntar sig att uppdraget ska utföras. Olikheter i 
lärares arbete kan orsakas av att lärare inte lever upp till föreställningarna då de till exempel 
har svårigheter att se skolutveckling ur ett helhetsperspektiv samt kan vara bundna av 
undervisningstraditioner.  

Det finns också klara samband, hos både Berg och Scherp, såsom att skolors 
utvecklingsarbete leds framåt i faser. I den första fasen analyseras uppdraget för att sedan 
prova lösningar i fas två. Både Berg och Scherp betonar även att viktigt för förståelse av 
uppdrag och framskridande i processen är gemensamma diskussioner och samtal, som ska 
vara av argumenterande och reflekterande art.  

Scherp pekar på att en gemensamt skapad vision utifrån lärares självupplevda behov av 
förändring är gynnande för hållbart utvecklingsarbete. 
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3.4.2 Studier om individuella utvecklingsplaner 
Elfström (2005) genomförde sin studie, Varför individuella utvecklingsplaner? i syfte att ta 
reda på varför skolor tog individuell utvecklingsplan i bruk och vilket syfte skolorna har i 
användandet. Elfström vill också klargöra hur den individuella utvecklingsplanen påverkar 
syn på barn, kunskap och lärande. Studien genomfördes som uppdrag från Skolverket, innan 
individuell utvecklingsplan blev obligatoriskt. Författaren har intervjuat politiker, rektorer 
samt lärare som arbetat med individuella utvecklingsplaner under ett flertal år.  

Elfström (2005) menar att samhället befinner sig i en förändringstid då det moderna 
perspektivet övergår till det postmoderna. I det tidigare moderna samhället betonades tro på 
framåtskridande och utveckling där vetenskapen ligger till grund för kunskap. Det ifrågasätts 
nu av det postmoderna samhället som hävdar att vi lever i en föränderlig verklighet där 
tillvaron är komplext och mångfacetterad. Man menar att det inte finns en enda fullständig 
kunskap, utan sanningen är beroende av den som betraktar verkligheten.  

Studien visar att den tid när den individuella utvecklingsplanen växer fram märks 
överlappning av den moderna och postmoderna synen. Elfström (2005) förklarar att det 
moderna förhållningssättet kan spåras till den individuella utvecklingsplanen då den ska vara 
lika för alla elever. Den kan ses som postmodern i och med att fokus ska vara på individen 
och dennes frihet att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Resultaten i studien visar att skolors största anledning till att påbörja arbete med 
individuella utvecklingsplaner var kravet på att alla elever ska nå målen i basämnena, i skolår 
9. En viktig faktor är också kravet på att arbeta individualiserat med elever. Med hjälp av den 
individuella utvecklingsplanen kan den enskilda elevens behov synliggöras i de allt större 
elevgrupperna. Elfström (2005) beskriver ett flerdelat syfte med användandet av individuell 
utvecklingsplan. För eleven handlar det om att bli medveten om sin egen lärprocess. För 
föräldrar och lärare är syftet främst att uppmärksamma elevens utveckling för att kunna ge 
stöd mot målen, dock på olika sätt. Samhällets syfte är att elever ska förberedas till att bli 
goda samhällsmedborgare samt att elever ska lämna skolår 9 med godkända betyg.  

Elfström (2005) finner att teorier om lärande påverkar hur arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen bedrivs. Hon menar att många lärare beskriver det som att teorierna �sitter i 
ryggmärgen�. 

 
Dessa teorier eller tankefigurer är ofta inte helt medvetna utan finns 
förkroppsligade i vanor, rutiner, i hur man möblerar, hur man samtalar och 
planerar sin verksamhet. (s.125) 

 
I arbetet med de individuella utvecklingsplanerna märks två typer av syn på lärande. Den ena 
synen beskriver barnet utifrån utvecklingspsykologiska stadieteorier. Barnets kunskaper 
kontrolleras och markeras på en mall/checklista utformad utifrån vilka kunskaper barn anses 
ska ha uppnått vid en viss ålder. Utifrån det andra perspektivet försöks dessutom 
frågeställningar besvaras av typen hur, när och i vilka situationer barnet visar en specifik 
förmåga. Elfström menar att i det senare perspektivet framträder ett mer aktivt barn som blir 
medveten om och har inflytande i sitt eget lärande. 

I de båda perspektiven beskrivs utformningen av individuell utvecklingsplan utifrån två 
delar som ingår. En checklista där förmågor beskrivs eller endast markeras som uppnådda 
vilket också fungerar som samtalsunderlag. Därtill kommer det dokument där den individuella 
utvecklingsplanen formuleras. Utifrån checklistor struktureras aktiviteter och undervisnings-
moment. I det dagliga arbetet utgår på så vis planeringen från elevernas individuella 
utvecklingsplaner.  
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Vallberg Roth och Månsson (2005) ger ett bidrag, i att bringa förståelse för den individuella 
utvecklingsplanen, sett som ett framväxande fenomen i skolan, samhället och tiden. Studiens 
empiriska del genomfördes i fyra kommuner med sju intervjuer av skolledare. I den teoretiska 
delen bryts begreppet individuell utvecklingsplan ned i tre delar, individuell, utveckling och 
plan. De utreder vart och ett av begreppen och kopplar det till sin empiri, för att mer precist 
kunna beskriva fenomenet. Vallberg Roth och Månsson förklarar termen individuell med 
betydelsen enskild, något odelbart, personlig. De frågar sig hur en individuell utvecklingsplan 
kan vara individuell, då resultat visar att dokument ofta är utformade som enhetliga mallar, 
lika för alla elever. Vidare frågar de sig hur begreppet individuell är förenligt med att vara en 
allmän handling. Vallberg Roth och Månsson förklarar begreppet utveckling med olika 
innebörder beroende på tolkning i modernt eller senmodernt perspektiv. I det moderna 
perspektivet ses utveckling ske från ett lägre tillstånd till ett högre, då utveckling har ett 
bestämt mål. Det synsättet innehåller en värdering av begreppet, vilket kan jämföras med 
termen förändring som är neutral i värderingen. Utveckling i senmodern tid ses som 
variationer av många möjliga vägar i ett förgrenat nätverk. Bestämda mål är ej utstakade, utan 
nätverket utvidgas med barnets ålder. Det framkommer i studien att individuella 
utvecklingsplaner ofta är påverkade av det moderna sättet att se på termen utveckling. Det 
visar sig i att elever blir bedömda mot en mall av normalitet. Begreppet plan beskrivs som en 
genomtänkt, framåtsyftande ordning innehållande handlingar som ska leda till uppnående av 
något mål. Begreppet plan kan i vissa fall likställas med termen avtal. I den betydelsen skärps 
krav på att en prestation ska utföras och att vissa resultat ska nås. Författarna ifrågasätter hur 
läroplanens mål att sträva mot inryms i en sådan plan. Vidare menar Vallberg Roth och 
Månsson att systemet i grundskolans läroplan med mål att uppnå och mål att sträva mot 
framstår som svåra att hantera, särskilt på individnivå i arbetet med elevers målupprättande.    

I studien framkommer att i skolors dokument och hantering av arbetet uppträder olika 
syner på lärande, vilket påverkar förhållningssätt och utformning av genomförande. Till den 
individuella utvecklingsplanen finns ofta tillhörande stegblad som innehåller beskrivning av i 
vilken ordning färdigheter ska uppnås. Med detta drar författarna paralleller till 
utvecklingspsykologiska tankegångar, där stadium och utvecklingssteg fokuseras. Det kan 
leda till att elever uppfattar sig själva utifrån det steg de befinner sig på, så som �jag är bara 
en steg-tvåa�.  

Vallberg Roth och Månsson (2005) för fram att införandet av den individuella 
utvecklingsplanen i vissa fall lett till ett mer individualiserat arbetssätt. Stark betoning på den 
enskilda individens lärande ses då inte förenligt med den sociokulturella synen på lärande. 
Författarna menar emellertid att det individuella och kollektiva lärandet är varandras 
förutsättningar. Den individuella utvecklingsplanen kan användas i ett individualiserat arbete 
där elevers olikheter och skillnader kombineras i ett socialt sammanhang. I ett sådant 
arbetssätt ses gruppen som en styrka där mångfald prioriteras.  
 
Sammanfattning 
Elfströms forskning visar att skolor infört individuella utvecklingsplaner till största del för att 
elever ska uppnå målen i skolår 9 med inriktning mot basämnena. Andra delar som tydliggörs 
är att eleven ska bli medveten om sitt eget lärande samt att föräldrar ska få större inblick i sitt 
barns utveckling och därmed kunna bistå med stöd. Elfström pekar på att skolors skäl till 
införandet av individuell utvecklingsplan även handlar om att fokusera på individen. Vallberg 
Roth och Månsson menar att införandet av individuella utvecklingsplaner kan innebära att ett 
individualiserat arbetssätt ställs helt i centrum. Detta framkommer då den individuella 
utvecklingsplanen, av lärare, inte ses kunna kombineras med socialt lärande.  

Båda studierna påpekar att den individuella utvecklingsplanen växer fram i ett 
paradigmskifte där tecken från både modern och postmodern/senmodern tid gör anspråk på 
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utformning och intention. Detta innebär att det moderna perspektivet kan spåras till att den 
individuella utvecklingsplanen ska vara lika för alla samt att elever blir bedömda mot en mall 
av normalitet. Det postmoderna/senmoderna perspektivet märks i och med elevens frihet att 
själv ansvara för sitt lärande. 

Både Elfström och Vallberg Roth och Månsson menar att teorier om lärande styr lärare i 
arbetet med individuella utvecklingsplaner. Den individuella utvecklingsplanen omfattas ofta 
av tillhörande stegblad och checklista vilka kan spåras till konstruktivistiska stadieteorier. 
Elfström ser dock att en del lärare använder sig av frågeställningar som bidrar till att ett barn 
framträder som är medvetet om och har inflytande i sitt eget lärande. 

 
 
3.5 Handböcker i ämnet 
Öhlmér (2006) beskriver i sin bok Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan det 
praktiska arbetet med individuella utvecklingsplaner, utifrån egna erfarenheter som lärare.  

Öhlmér förklarar att individuella utvecklingsplaner ska ses som ett verktyg som ökar 
möjligheterna för att elever ska utvecklas och kunna nå uppsatta mål. Hon anser att skolan har 
varit för inriktad på vad elever inte kan. En skolgång där fler lyckas innefattar en individuell 
utvecklingsplan där man istället lägger tyngdpunkten på vad eleven kan. Lärandeprocesser 
och förmåga att använda sig av inhämtade kunskaper blir då viktigt istället för ett 
resultatinriktat fokus. Öhlmér betonar att den individuella utvecklingsplanen ska genomsyras 
av ett positivt förhållningssätt där elevens starka sidor lyfts fram. Positiva förväntningar leder 
till att eleven får en tro på sig själv i sitt kunskapande och elevens motivation till lärande 
upprättas och bibehålls.  

Öhlmér beskriver vikten av ett förberedelsearbete till upprättandet av individuella 
utvecklingsplaner. Där ingår läraren, eleven och föräldrar som lika viktiga komponenter. 
Läraren ska tydliggöra mål och metoder med enkla termer, gärna med exemplifieringar från 
skolarbete och hemmiljö så att eleven och föräldrar förstår. Elevens del i förberedelserna 
handlar om att de ska förstå kopplingen mellan den dagliga undervisningen och uppsatta mål. 
Eleven ska få förståelse för varför de olika ämnena finns i skolarbetet och vad kunskaperna är 
bra till. De behöver veta hur man lär sig och samtidigt förstå innebörden av att kunna ta eget 
ansvar. Eleverna kan på det viset göras delaktiga i planering av undervisningen. Öhlmér 
menar att delaktigheten bidrar till elevers motivation för lärande. Föräldrar förbereds genom 
att ta del av målbeskrivningar samt i förväg fundera över frågeställningar som skolan bestämt.  

I ett utvecklingssamtal som hålls en gång per termin träffas lärare, elev och föräldrar. 
Med förberedelsearbetet ges ökad möjlighet till att alla tre parter i samtalet kan vara jämlika. 
Samtalspunkter ska utgå ifrån lärprocessen, mål och tillvägagångssätt för att nå uppsatta mål. 
Samtalet med dess skriftliga sammanfattning är en grund till utvecklingsplanen som har 
tyngdpunkten på att vara framåtsyftande. Utvecklingsplanen ska undertecknas av de tre 
inblandade parterna och en förutsättning är att alla är överens. 

Planen ska innehålla långsiktiga och kortsiktiga mål som ska vara stöd i elevens 
utveckling mot att nå både läroplanens strävansmål och uppnåendemål. När konkreta mål 
finns upprättade i den individuella utvecklingsplanen och dessa används för planering kan den 
individuella utvecklingsplanen fungera som ett verktyg i det vardagliga arbetet. Då det 
preciseras delmål och vad som ska prioriteras kan avstämning i vardagsarbetet lättare ske. 
Vidare framhåller Öhlmér att användandet av en så kallad loggbok skapar förutsättningar för 
eleven, att arbetet med den individuella utvecklingsplanen blir ett instrument som används 
kontinuerligt. En loggbok är utformad med en mall av frågeställningar till eleven kring 
reflektioner om lärande och utveckling. Den följer elevens färd mot målen.  
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Zetterström (2005) har skrivit boken Att arbeta med IUP. Författaren baserar underlaget på 
egen erfarenhet som skolledare samt pedagogers arbete på förskolor och skolor under en 
period av fyra år. Hon menar att arbetet med den individuella utvecklingsplanen förenklar 
vardagsarbetet i skolan, vilket är till hjälp då lärare ofta lider av tids- och resursbrist. Den 
individuella utvecklingsplanen möjliggör att skolans tillgångar bättre nyttjas samt att 
samverkan mellan elev, föräldrar och lärare ökas i fråga om de mål som ska uppnås. 

Zetterström påpekar att skolans tradition har varit tids- och betygstyrd med tyngdpunkt i 
undervisning på gruppnivå. Nutiden kräver undervisning på individnivå. Den enskilde eleven 
ska mötas utifrån sina egna förutsättningar på vägen mot läroplanens uppnåendemål och 
lärandeprocessen ska sättas i centrum. 

För det praktiska arbetet med den individuella utvecklingsplanen redogör författaren för 
en utformad målöversikt med steg för delmål för varje basämne samt social utveckling. När 
ett mål är uppnått markeras det i en stegöversikt. Stegöversikten åskådliggör uppnåendet av 
samtliga mål. Målöversikten beskriver i vilken ordning utvecklingen ska ske. Den finns 
tillgänglig i det dagliga arbetet vilket bidrar till att eleven blir medveten om sin 
utvecklingsgång. Till varje ämne finns även stegblad med detaljerad information om elevens 
arbete mot målen. Där markeras bedömningar av måluppfyllelse. Eleven tränas i att bedöma 
sig själv i relation till de mål som ska uppnås. Stegbladen används för att koppla målen till det 
dagliga skolarbetet. I den individuella utvecklingsplanen formuleras elevens väg mot målen, 
förväntningar på elev, föräldrar och lärare samt hur parterna ska samverka för att eleven ska 
uppnå sina mål. När eleven är mogen, får den börja ta ansvar för att planera för vad han/hon 
behöver arbeta med för att nå mål. Eleven behöver förstå vad målet innebär och sedan kunna 
visa att det är uppnått. För yngre barn sätts målformuleringar upp på väggen. I verksamheten 
konkretiseras mål med hjälp av exempel från det eleverna arbetar med. 

Zetterström menar att portfolio är ett användbart instrument för dokumentation av 
lärandet. I portfolion samlas material som visar exempel på mål som eleven uppnår. 

 
Sammanfattning 
Både Zetterström och Öhlmér framhåller att den individuella utvecklingsplanen ska 
synliggöra elevens lärprocess och att eleven därigenom blir medveten och delaktig i sitt eget 
lärande. Båda menar även att den individuella utvecklingsplanen utgör ett redskap för elevers 
måluppfyllelse i enlighet med nationella mål. 

Öhlmér menar att den individuella utvecklingsplanen ska fokusera på elevers förmåga att 
använda sig av inhämtade kunskaper. Mål upprättas både utifrån läroplanens mål att uppnå 
och mål att sträva mot. Zetterström däremot beskriver endast att arbetet ska riktas in mot 
uppnåendemål. Skillnader visas också i att Zetterström poängterar användandet av färdig-
formulerade stegblad som används för att kunna kontrollera vilka kunskaper eleven uppnått 
samt att få vägledning i vilken ordning elever bör utvecklas. Öhlmér betonar emellertid att 
mål måste tydliggöras och exemplifieras för elever och föräldrar, för att de ska förstå och 
kunna vara aktiva i elevens lärprocess. 

Hos båda författarna märks metakognitiva drag då de framhåller att elever blir medvetna 
om sitt eget lärande i arbetet med den individuella utvecklingsplanen. Zetterström fokuserar 
på målöversikter och stegblad där det preciseras vilken ordning kunskaper ska utvecklas. Det 
för tankarna till konstruktivistiska stadieteorier.  
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4. Dokumentstudie  

4.1 Lärares uppdrag  
Skolans formella uppdrag utformas i grunden av staten. Regeringen fastslår mål och riktlinjer 
för arbetet i skolan. I styrdokument anges vad målet är, men inte hur målet ska uppnås. 
Kommunen ansvarar för skolornas genomförande av läro- och kursplaner (Utbildnings-
departementet 2006). Varje skola utarbetar verksamhetsformer, där det är upp till varje lärare 
att forma sin undervisning i arbetet mot målen. Tidigare fanns föreskrifter för hur 
undervisningen skulle se ut. Dagens lärare ska både tolka målen och bedriva undervisning 
som ska föra elever mot uppställda nationella mål. Samtidigt som lärare får större möjligheter 
att kontrollera undervisningens utformning ges staten större möjligheter att kontrollera skolor 
och lärare (Carlgren & Marton 2001). Skolverket kontrollerar utbildningens kvalitet och 
verkar för att de nationella målen uppnås.  

Yrkesetiska principer (lärarförbundet 2006) för lärarkåren har utarbetats och antogs år 
2000 av de båda fackförbunden Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Grunden till 
upprättandet av principerna ligger i ökade krav som ställs på lärare samt att fler lokala beslut 
har inverkan på deras arbete. Anvisningar framhåller det förhållningssätt lärare bör ha i sin 
yrkesutövning. Lärare ska utföra undervisning som följer rådande utveckling och ansvara för 
eget kompetensutvecklingsbehov.   

 
Lärare ska på alla sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin 
yrkesutövning�Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbasis kring 
lärande och vidareutvecklar det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning 
och beprövade pedagogiska erfarenheter.�(Lärarförbundet 2006)   
 

I de yrkesetiska principerna (Lärarförbundet 2006) framhålls att lärare i sitt arbete ska 
värna dels om den enskilde elevens lärande och dels om hela elevgruppen. Elevernas rätt till 
inflytande över sin utbildning ska stödjas och deras initiativ till ansvar ska stärkas. Vidare 
påpekas att lärare förbinder sig att upprätthålla de yrkesetiska principerna genom att 
kontinuerligt arbeta med frågor som rör yrkesetiska ställningstaganden. 

Lärare har således flerdelat uppdrag att förhålla sig till och arbeta efter, statligt, 
kommunalt och lokalt. I detta kapitel kommer styrdokument på dessa nivåer att analyseras 
utifrån ämnet individuella utvecklingsplaner. Genom att utforska vad det specifika uppdraget 
innefattar på olika nivåer, belyses syftet avseende den individuella utvecklingsplanens 
intention och utifrån det skapas relevanta intervjufrågor. Analysen görs med en nivåmodell-
analys som beskrivits i metoddelen, (se kap.2). Den är använd för att i dokument, lättare 
kunna överblicka och granska skrivningar som berör individuella utvecklingsplaner. 
Skrivningar sammanförs i kategorier och sedan görs en sammanfattning. En del skrivningar är 
svåra att klargöra till vilken nivå de ska höra. De kan tillhöra två eller flera nivåer. Berg 
(2003) menar att gränsfall av det slaget är ofrånkomligt då de analyserade dokumenten inte är 
skrivna efter analysmodellen. 
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4.2 Statlig nivå 
Här analyseras skollag, grundskoleförordning och läroplan i en sammanhållen analys, enligt 
nivåmodellanalys i fyra nivåer; ideologisk-, innehålls-, regel- och verksamhetsnivå. 
 
 
Ideologisk nivå 

• �Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet.� (Skollag 1 kap, 2 §)(SFS 1985:1100)  

• �Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.� 
(Skollag 4 kap, 1 §)(SFS 1985:1100) 

• �Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.� ( Lpo-94, 
s.9) 

• Lärande främjas genom att �individen stimuleras att inhämta kunskaper�. (Lpo 94 s.7) 
• �Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära� (Lpo 94 s.11) 
• Elever och vårdnadshavare har �rätt till inflytande och påverkan�(Lpo 94 s.7) 

 
Innehållsnivå 

• �Undervisningen skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.� (Lpo 
94 s.6) 

• �Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 
utgångspunkter i en sådan diskussion.� (Lpo 94 s. 8)  

• �Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har� Att den 
enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan� (LPO 94 s.6,7) 

• �Skolan ska sträva efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över 
sin egen utbildning�� (Lpo 94 s.15) 

 
Regelnivå  

• Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och 
utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och 
mognad.(skollag 4 kap. 2§)(SFS 1985:1100) 

• Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala 
om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 
(utvecklingssamtal). (SFS 2005:179) grundskoleförordningen 

• �Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan 
skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen��(SFS 
2005:179) grundskoleförordningen 
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Verksamhetsnivå 
• �Information vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i förhållande till målen i läroplanen och kursplanerna.� (SFS 2005:179) 
grundskoleförordningen 

• �Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och 
vårdnadshavare.�( SFS 2005:179) grundskoleförordningen 

• �Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och 
förbereda för elevernas delaktighet och medansvar�� (Lpo 94 s.16) 

• �Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man 
tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet.� (LPO 94 s.16) 

• �Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.� (LPO 94 s. 16) 

• � Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig lyssna, diskutera, argumentera och att 
använda sina kunskaper som redskap för att 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden��(LPO 94 s.12) 

 
Sammanfattning av statliga styrdokument 
Alla elever har rätt till likvärdig utbildning oavsett var i landet den upprättas. Utbildningen 
ska leda till att elever utvecklar förmågor till att kunna leva och verka i samhället.  Förmågor 
som argumentering, problemlösning, reflektion, granskning, värdering och ansvarstagande 
betonas. Synen på barnet/eleven och lärande ska genomsyras av att eleven själv är aktiv i sitt 
lärande och får möjlighet att uppleva och medverka i sin egen utveckling och dess positiva 
framåtskridande. Elevens bakgrund och tidigare erfarenheter ska utgöra utgångspunkter. 
Skolan ska tydliggöra mål och hur undervisning ska gestaltas för att nå målen. Elever och 
vårdnadshavare ska ha inflytande och kunna påverka undervisningen. Minst en gång per 
termin skall utvecklingssamtal hållas med lärare, elev och vårdnadshavare innehållande 
information om elevens skolsituation och kunskapsutveckling. Vid utvecklingssamtalet 
upprättas en individuell utvecklingsplan som ska blicka framåt. Där preciseras hur målen för 
eleven ska nås. 
 

4.3 Allmänna råd och kommentarer � Den individuella 
utvecklingsplanen 
Skolverket har utgivit Allmänna råd och kommentarer - Den individuella utvecklingsplanen 
(2005), vilken utgår ifrån förändringen i grundskoleförordningen (7 kap. 2§). De allmänna 
råden rekommenderar hur skolor kan arbeta med individuella utvecklingsplaner. Skolor bör 
följa råden om de inte på annat sätt kan visa att de uppfyller kraven kring den individuella 
utvecklingsplanens bestämmelser.  

I Allmänna råd och kommentarer presenteras den individuella utvecklingsplanens 
utgångspunkter, syfte och innehåll. De olika områdena är indelade i ett antal olika råd. Råden 
följs av kommentarer som ska ge förklaringar i hur arbetet ska gestaltas. Här följer en 
nivåmodellanalys av de Allmänna råden. 
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Ideologisk nivå 
• �Utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med andra.� (s. 11) 
• �Eleven ska ses som aktör med egen vilja och kapacitet att lära och hennes/hans 

motivation och lust att gå vidare i sitt lärande ska uppmuntras och stärkas.� (s.13) 
• Den individuella utvecklingsplanen �ska utgå från elevens förmågor, intressen och 

starka sidor�. ( s. 14) 
• �Den individuella utvecklingsplanen är framåtsyftande och bör ge eleven ökad 

kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen.� ( s. 13) 
 
Innehållsnivå 

• �Lärarna har ansvar för att eleven i sitt dagliga arbete får träna sig i att se sitt eget 
lärande och att kunna beskriva detta och sina kunskaper.� (s.11) 

• Med hjälp av den individuella utvecklingsplanen sker en överenskommelse med elev, 
lärare vårdnadshavare om �mål och insatser så att eleven utvecklas i riktning mot de 
mål att sträva mot.� (s. 13) 

• Den individuella utvecklingsplanen �ska innehålla realistiska och uppnåbara mål för 
eleven och beskriva hur eleven ska nå dessa mål�. (s.14) 

• �Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att 
deras utveckling planeras och följs noga genom hela skoltiden.� (s.11) 

 
Regelnivå 

• �Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan�. (s. 15) 
• �Den individuella utvecklingsplanen bör innehålla både kortsiktiga och långsiktiga 

mål.�(s. 14) 
• �Skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och vårdnadshavare om varje 

elevs kunskapsmässiga och sociala utveckling.� (s.10) 
• �Bedömningar av elevens lärande och resultat ska vara sakliga och grunda sig på 

dokumentation och analys av vad eleven befinner sig i relation till läroplanens och 
kursplanens mål, liksom delmål som satts vid tidigare utvecklingssamtal.� (s.11) 

 
Verksamhetsnivå 

• Den individuella utvecklingsplanen är �ett naturligt underlag för lärarens och 
arbetslagens kontinuerliga uppföljning och planering av den dagliga 
undervisningen.�(s.13) 

• �Individuella utvecklingsplaner ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess.� 
(s.13) 

• �Systematisk individuell dokumentation över elevers lärande kan till exempel vara 
portfolios, loggböcker, lärares egna anteckningar och elevers självvärderingar.� (s.11) 

 
Sammanfattning av Skolverkets Allmänna Råd 
Enligt de Allmänna råden ska barnet ses utifrån sina starka sidor och förmågor. Barnet är själv 
delaktig och har drivkraft i sitt eget lärande. Lärande ses i ett socialt sammanhang där 
individualisering sker genom anpassning i undervisning. Undervisningen anpassas på så sätt 
att den tar sin utgångspunkt i de individuella utvecklingsplaner, som ska upprättas för varje 
elev. Elevens framsteg ska dokumenteras och ligga till grund för saklig information till elev 
och föräldrar om elevens utveckling i relation till mål. Utifrån dokumentationen sker i 
överenskommelse, mellan lärare, elev och förälder upprättandet av en individuell utvecklings-
plan. Den individuella utvecklingsplanen ska leda elevens utveckling framåt mot läroplanens 
strävansmål. Den ska innehålla �realistiska och uppnåbara mål� (s.14), både kortsiktiga och 
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långsiktiga, samt beskrivning av insatser för hur eleven ska nå målen. Den individuella 
utvecklingsplanen ska vara ett verktyg i elevens läroprocess och den främjar eleven att bli 
medveten om sitt eget lärande.  
 

4.4 Kommunal nivå  
Här analyseras kommunala skolplaner från två kommuner. 
 
4.4.1 Kommun A  
 
Ideologisk nivå 

• �Eleven i centrum�. 
• �Ett tryggt barn lär sig och skaffar kunskap.� 
• �Arbetsmiljö där alla blir sedda�. 
• �Den enskildes förutsättningar tas tillvara och utvecklas.� 
• �Fokus på kunskap och värdegrund�. 
• �Alla ska ha tillgång till kunskap.� 
• �Alla ska ges möjlighet att växa med kunskap.� 

 
Innehållsnivå 

• �Utvecklingssamtal bör leda till framåtsyftande individuell utvecklingsplan� 
• �Utvecklingsplan ska stödja individualisering och bejaka att elever lär på olika sätt 

och i olika takt� 
 
Regelnivå 

• �Alla skall ges möjlighet att nå de uppsatta kunskapsmålen� 
• �Barns/elevers och föräldrars delaktighet, inflytande och ansvar över skolan ska 

uppmuntras och stärkas.� 
• �Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan.� 

 
Verksamhetsnivå 

• �Utbildad personal med koppling till forskning och utveckling�. 
• �Former och innehåll måste utvecklas så att alla berörda upplever att de får god 

information och inflytande� 
• �Trygg miljö i ett positivt klimat som stärker elevernas självkänsla�. 
• �Information om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling ska komma tidigt 

och ske kontinuerligt.� 
 
Sammanfattning Kommun A 
I denna kommun ställs individen i fokus och dess förmågor skall uppmuntras och utvecklas. 
Barnet är själv aktiv i inhämtandet av kunskaper och ska ges trygghet för stärkande av 
självkänsla. Alla elever har rätt att utvecklas och nå uppsatta kunskapsmål. Barn och föräldrar 
ska informeras om och kunna medverka i skolans arbete och elevens utveckling. En 
individuell utvecklingsplan ska upprättas för varje elev.  
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4.4.2 Kommun B  
 
Ideologisk nivå 

• �Alla elevers kunskapsutveckling skall stärkas genom att de känner glädje, delaktighet 
och mening i skolan.� 

• �Inflytandefrågor ska genomsyra hela verksamheten och bedrivas på alla nivåer.� 
• Vision om att �alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg�. 
• �Det ska lysa ur barns ögon�  

 
Innehållsnivå 

• �En individuell utvecklingsplan är en framåtsyftande planering där läraren, barnet eller 
eleven och vårdnadshavaren i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort 
och på lång sikt.�  

• �Den individuella utvecklingsplanen ska konkret beskriva vilka insatser skolan ska 
göra för att barnet eller eleven ska utvecklas mot skolans mål.� 

• �Den individuella utvecklingsplanen ska ge barnet eller eleven ökat inflytande och 
ansvar över sitt lärande.� 

 
Regelnivå 

• �Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan.� 
• �En individuell utvecklingsplan ska grunda sig på den bedömning av elevens lärande 

och resultat som redovisats vid utvecklingssamtalet.� 
 
Verksamhetsnivå 

• Planering, uppsättning av mål och utvärdering är ett naturligt inslag i personalens 
arbetsformer. 

• �� elever och föräldrar känner till de nationella målen� 
• ��tydlighet i informationen kring de insatser som behövs för uppfyllelse beskrivs 

tydligt och konkret� 
 
Sammanfattning Kommun B  
I Kommun B ses barnet utifrån att utveckling sker i ett lustfyllt lärande i ett meningsskapande 
sammanhang. Det betonas som elementära delar i varje elevs utveckling att barn och föräldrar 
har vetskap om nationella mål, är delaktiga och har inflytande i elevens skolarbete och 
lärande. Information om elevens lärande och resultat delges eleven och dess föräldrar vid 
utvecklingssamtal. Det leder till en framåtsyftande utvecklingsplan för varje elev, där kort- 
och långsiktiga mål sätts upp. I planen beskrivs konkret hur skolan ska arbeta för att eleven 
ska uppnå målen. Planering, uppsättning av mål och utvärdering ska ingå i lärarens 
vardagsarbete.  Alla elever ska nå fullständiga betyg. 
 

4.5 Lokal nivå 
I min undersökning är fem skolor representerade. Deras lokala arbetsplaner analyseras nedan. 
Skolorna är numrerade från ett till fem. I analysdelen för intervjuer är skolans nummer sedan 
sammankopplat med respektive nummer för läraren. Lärare 1 tillhör således skola 1 och så 
vidare. Till skola 5 hör två lärare, märkta 5 och 6 
 
 



 27

4.5.1 Skola 1 (Kommun A) 
 
Ideologisk nivå 

• �Tillsammans med eleverna skapar vi trygghet, glädje och lust för att stärka 
inlärningssituationen.� 

• �Vi har en humanistisk syn där vi lär och utvecklas tillsammans med våra brukare.� 
• � Kraften kommer inifrån oss själva� 

 
Innehållsnivå 

• Målet är �att eleverna skall känna sig delaktiga och ansvariga för sin skolgång�. 
 
Regelnivå 

• �Undervisningen skall vara anpassad efter varje elevs individuella behov och 
individuell utvecklingsplan (IUP) skall upprättas för varje elev.� 

 
Verksamhetsnivå 

• �Eleven skall i det dagliga mötet med sin lärare få utrymme för delaktighet i 
skolarbetet.� 

• Rätt arbetsuppgifter innebär för eleven att arbeta med anpassade uppgifter utifrån de 
förkunskaper som eleven har.� 

• �Arbetssätt; Temainriktat, elevens val, individualisering� 
 
Sammanfattning 
Skola 1 ser eleven som egen aktör i sitt lärande där individer lär tillsammans. Trygghet och 
lustfyllt lärande stärker inlärning. Elevens delaktighet och ansvar i sitt eget lärande är mål för 
skolarbetet. Undervisning ska anpassas efter varje elevs förutsättning och individuell 
utvecklingsplan upprättas för varje elev. 
 
4.5.2 Skola 2 (Kommun A)  
 
Ideologisk nivå 

• ��barnen/eleverna ska få ett större inflytande över sitt eget arbete.� 
 

Innehållsnivå 
• � Få igång arbetet med individuella utvecklingsarbete.� 

 
Regelnivå 

• � Individuella utvecklingsplaner för varje barn/elev.� 
 
Verksamhetsnivå 

• � Lämpligt arbetssätt för att möta varje barn/elev.� 
• � Frågeformulär till barn/elev & föräldrar inför utvecklingssamtal.� 
• �Individuella utvecklingsplaner och dokumentation/portfolio som underlag för 

bedömning vid språkutveckling.� 
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Sammanfattning 
Här ska varje barn mötas med lämpligt arbetssätt. Barnen ska få större inflytande över sitt 
eget arbete. Skolan ska starta arbetet med individuella utvecklingsplaner och planer för varje 
barn ska upprättas. Till utvecklingssamtalet skall ett frågeformulär användas. Individuella 
utvecklingsplaner samt dokumentation/portfolio preciseras att användas vid språkutveckling. 
 
4.5.3 Skola 3 (Kommun A) 
 
Ideologisk nivå 

• � Elevers vilja att lära och att ha tillit till den egna förmågan ska stärkas.� 
• �Lustfyllt lärande� 
• �Alla elever ska utvecklas efter sin förmåga, sina intressen och behov.� 

 
Innehållsnivå 

• � Elevernas förmåga till reflektion över sitt eget lärande utvecklas.� 
• � Prioritering av arbete/fortbildning som stöder vår utveckling av elevers IUP.�  

 
Regelnivå 

• �Alla elever skall ha en egen IUP som följs upp i utv.samtal två ggr/läsår.�  
 
Verksamhetsnivå 

• �Individualiserad undervisning� 
• �Elevens IUP ligger till grund för planeringen av undervisningen.� 
• Tillsammans med föräldrar ska eleven stimuleras �till en god social och kunskaps-

mässig utv. � 
 
Sammanfattning 
Den här skolan menar att barn har en egen drivkraft till lärande. Denna kraft, reflektion över 
lärande samt tilltron på sin egen förmåga ska uppmuntras utifrån elevens förkunskaper. 
Lärande ska vara lustfyllt och elevens intressen ska tas tillvara. Undervisning ska vara 
individualiserad och utgå från individuella utvecklingsplaner som alla elever ska ha. Föräldrar 
ska medverka i elevens utveckling och utvecklingssamtal ska hållas två gånger per år. IUP-
arbetet ska fokuseras i fortbildningssammanhang. 
 
4.5.4 Skola 4 (Kommun B) 
 
Ideologisk nivå 

• �Pedagogerna ska ha en gemensam kunskapssyn.� 
 
Innehållsnivå 

• �IUP ska bidra till och fungera som en röd tråd på skolan� 
• �Alla pedagoger ska ha en gemensam syn på vad en IUP är� 
• �Eleverna ska vara förtrogna med sin IUP-pärm� 2 
• �Eleverna ska ha möjlighet att reflektera över sitt eget lärande� 

 
 
 
                                                
2 Varje barn har en egen pärm innehållande den individuella utvecklingsplanen samt tillhörande dokumentation. 
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Regelnivå 
• �Alla elever ska ha en IUP-pärm� 
• �Pedagogerna ska analysera, bedöma och dokumentera elevernas arbete på ett 

likvärdigt sätt.� 
• Pedagogerna ska �se till att eleverna har möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.� 

 
Verksamhetsnivå 

• Läsning av litteratur och artiklar, föreläsningar samt gemensamma diskussioner kring 
kunskapssyn och definition av begrepp är medel i utvecklingsarbetet med IUP. 

• Pedagogerna ska �använda ett professionellt språk�. 
• �Undervisning utifrån mål att sträva mot.� 
• �Dokumentationen ska ligga till grund för IUP:n� 
• �Elevernas eget arbete med IUP-pärmen blir naturligt i undervisningen.� 
• Eleverna ska �tränas till eget ansvar�. 

 
Sammanfattning 
Denna skola betonar att pedagogerna ska ha samsyn vad gäller kunskap och vad individuella 
utvecklingsplaner är. Vikt läggs på elevernas möjlighet till reflektion över sitt eget lärande.  
Läroplanens (Lpo 94) strävansmål är utgångspunkt för undervisning. Arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen ska genomsyra skolans arbete och blir en naturlig del i 
undervisningen. Pedagogerna ska ha ett professionellt språk och på ett likvärdigt sätt arbeta 
med dokumentation, analys och bedömning. Detta ligger till grund för den individuella 
utvecklingsplanen och arbetet med IUP-pärmen som eleven ska förtrogen med. 
 
4.5.5 Skola 5 (Kommun B)  
 

Ideologisk nivå 
• � en positiv anda som ger lust att lära� 
• �alla skall �synas� i verksamheten� 
• ��undervisning utifrån individens behov och förutsättningar�� 

 
Innehållsnivå 

• �öka målkännedomen, både om läroplanernas strävansmål och kursplanernas mål hos 
eleverna, barnen och föräldrarna� 

• �kompetensutveckling � fördjupning i Portfolio, IUP�� 
• genom portfolion ska barnet/eleven utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt eget 

lärande� 
 
Regelnivå 

• �� alla barn/elever har en IUP som följs upp vid utvecklingssamtalen� 
 
Verksamhetsnivå 

• �göra alla delaktiga i planering och genomförande av arbetet� 
• �använda varierande arbetssätt� 
• �eleverna får lära med hela kroppen så att de får använda alla sinnen� 
• �inbjudande och trygg miljö� 
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Sammanfattning 
Skola 5 betonar att lärande ska ske i en positiv och trygg miljö där varje individ ska 
uppmärksammas utifrån sina behov och förutsättningar. Skolan preciserar att elevers förmåga 
att ta eget ansvar över sitt lärande ska ske genom portfolioarbete. Delaktighet och inflytande 
ska stärkas och integreras i planering och skolarbete. Alla elever ska ha en individuell 
utvecklingsplan som följs upp vid utvecklingssamtal. Eleverna ska känna lust till att lära 
vilket ska ske i ett varierat arbetssätt där elever lär och använder sig av hela kroppen och dess 
sinnen. Läroplanens och kursplanernas olika måltyper, strävansmål/uppnåendemål ska göras 
kända för elever och föräldrar. Personalen ska få kompetensutveckling i individuell 
utvecklingsplan. 
 
 
4.6 Sammanfattning av analyserat uppdrag 
Resultatet av gjorda dokumentanalyser visar att lärares uppdrag av den individuella 
utvecklingsplanen är flerdelat. Så som nämnts innan har lärare statliga, kommunala och lokala 
uppdrag att förhålla sig till. En del riktlinjer och formuleringar i de olika dokumenten finns 
med på alla nivåer. Alla styrdokument, statliga, kommunala och lokala är till exempel 
samstämmiga i att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan. Andra riktlinjer fokuseras 
och framhålls endast på vissa nivåer. De statliga och kommunala dokumenten framhåller att 
elever ska medverka och ha inflytande i sitt eget lärande samt att vårdnadshavare har rätt till 
medverkan i sitt barns lärandeprocess. I de statliga dokumenten läggs fokus på att elever har 
rätt till en likvärdig utbildning som ska utveckla nödvändiga förmågor för att leva och verka 
som blivande samhällsmedborgare. Mål samt metoder för dess uppfyllande ska tydliggöras av 
skolan. Det framhålls att utgångspunkter ska vara elevens bakgrund och erfarenheter. 
Skolverkets Allmänna Råd (2005) förtydligar att eleven ska ses utifrån sina starka sidor och 
dess förmågor. Den individuella utvecklingsplanen ses som ett redskap i elevens lärande. 
Vidare preciseras i de Allmänna Råden att den individuella utvecklingsplanen ska leda 
elevens utveckling framåt, mot läroplanens strävansmål samt att undervisning ska utgå från de 
individuella utvecklingsplanerna. I de Allmänna råden betonas att lärande sker i ett socialt 
sammanhang. 

De båda kommunala styrdokumenten understryker att alla elever ska få möjlighet att nå 
uppställda mål. På kommunal nivå framkommer också riktlinjer i hur undervisning ska 
gestaltas. Kommun A beskriver det som att elevens förmågor skall uppmuntras och utvecklas 
i en trygg miljö. Kommun B menar att utveckling sker i ett lustfyllt lärande där eleven ska se 
mening i skolarbetet.  

Den här undersökningen innefattar fem skolor och därmed fem olika lokala arbetsplaner. 
Dessa arbetsplaner innehåller likheter och skillnader. En grundlig analys av dessa likheter och 
skillnader ryms inte inom detta arbete och utgör inte ett syfte för undersökningen. Här 
framhålls endast att de sammanlagt sex lärare som ingår i undersökningen således har ett 
likvärdigt statligt uppdrag men berörs av lokala arbetsplaner som utformats på olika vis. Kort 
kan påpekas att betoning av eleven som aktör i sitt eget lärande är vanligt förekommande i 
arbetsplanerna. Därtill finns beskrivning om anpassad undervisning, lustfyllt lärande och 
trygghetsskapande i många av arbetsplanerna. Sedan finns varierade beskrivningar av vad 
som betonas, så som inflytande, kollektivt lärande, reflektion över lärande, föräldra-
medverkan, lärares samsyn och strävansmål. Uppdragen i de lokala arbetsplanerna ter sig 
olika men bygger alla på de statliga styrdokumenten.  

Uppdragen utifrån de lokala arbetsplanerna kopplas till lärares intervjuer i intervjudelen, 
(kap.5). Där matchas lärares utsagor med dennes lokala arbetsplan.  

Koppling av styrdokument till teorier om lärande görs i diskussionsdelen, (se kap.6) 
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5. Intervjustudie 

Resultat av dokumentanalyserna utgjorde stoff för skapandet av intervjuguide. Sex intervjuer 
gjordes med lärare i två kommuner i Mellansverige. Det innebar tre lärare från vardera 
kommunen. Sammanlagt har lärare från fem skolor medverkat. Som syns i figur 2 är två 
lärare representerade från skola 5. Intervjuerna täcker grundskolans tidigare år, från skolår ett 
till sex, med undantag för skolår två. 
 

Kommun A 
 

Kommun B 

Skola 1 Lärare 1 (skolår 1) 
 

Skola 4 Lärare 4 (skolår 3) 
 

Skola 2 Lärare 2 (skolår 4) 
 

Skola 5 Lärare 5 (skolår 1) 
Lärare 6 (skolår 6) 

Skola 3 Lärare 3 (skolår 5) 
 

  

  Figur 2  
I detta kapitel redovisas intervjuresultat på två skilda sätt. I den första delen redovisas varje 
lärares intervjuresultat för sig med avsikt att koppla intervjusvar med dennes specifika lokala 
uppdrag. Intervjusvar ställs mot en sammanfattning av den lokala arbetsplanen. Som nämnts 
förut är sammanfattningen gjord utifrån denna studies syfte, med den forskningsfrågan att 
undersöka lärares uppdrag angående den individuella utvecklingsplanen. Intervjupersonernas 
svar presenteras sammanfattade, belyses med citat och förtydligas med de mest framträdande 
dragen. 

I den andra delen redovisas de delar av intervjuerna som rör de forskningsfrågor som 
behandlar hur lärare uppfattar att de ska uppfylla sitt uppdrag och hur de framhåller att de 
förverkligar det. Dessa intervjusvar redovisas parallellt och exempel på lärares svar ges 
genom citat för att åskådliggöra olika variationer inom svar. Alla intervjufrågor redovisas inte 
ingående då det inte är av relevans för denna undersökning. Intervjufrågorna var 
halvstrukturerade med öppen karaktär, vilket innebar att svaren inte alltid följde den ordning 
som var planerad. Som bilaga 1 visar är denna studies forskningsfrågor utvecklade i tre steg 
för slutlig formulering av intervjufrågor. Bilaga 1 visar hur ett antal frågor syftar till att belysa 
samma forskningsfråga. Därmed blir svar sammanflätade. Vid bearbetning av materialet har 
därför kategorier skapats utifrån de uppfattningar som lärarna gav uttryck för i intervjuerna. 

I båda intervjudelarna kommer förkortningen IUP användas på grund av att lärarna själva 
uttrycker sig på det viset. IUP är förkortning för individuell utvecklingsplan. 
 

5.1 Intervjudel 1 
5.1.1 Lärare 1, skola 1  
Sammanfattning av dokumentanalys från skola 1: 
Skola 1 ser eleven som egen aktör i sitt lärande där individer lär tillsammans. Trygghet och 
lustfyllt lärande stärker inlärning. Elevens delaktighet och ansvar i sitt eget lärande är mål för 
skolarbetet. Undervisning ska anpassas efter varje elevs förutsättning och individuell 
utvecklingsplan upprättas för varje elev. 
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Lärare 1 beskriver att arbetet med införandet av individuella utvecklingsplaner påbörjades i 
och med att förordningen skulle träda i kraft. Hon menar att processen är trög. Skolan har 
gemensamma blanketter men Lärare 1 säger att lärarna på skolan gör olika.  
 

Vi måste veta vad vi gör. Man måste ha gemensamt språk, samma språk. Nu 
skriver alla, lite som vi vill, utifrån barnen förstås, men vi måste inse att det 
faktiskt hjälper mig som klasslärare� Jag har förstått att det förenklar mitt 
jobb och att jag kan vara säkrare på att jag utvecklar varje barn. 

 
Hon förklarar att hon väljer metoder i sin undervisning som utgår ifrån elevgruppen. Hon 
säger att hon som lärare ser behovet hos barnen, vad de ska utveckla. Lärare 1 beskriver att 
hon medvetet arbetar med att barnen ska acceptera att alla är olika och har olika 
förutsättningar. Hon säger att det ska finnas arbetsro, en lugn miljö, vilket passar de flesta 
barnen samtidigt som nyfikenheten ska väckas hos barnen. Hon arbetar utifrån sin egen 
personlighet och menar att det bidrar till att de tillsammans kan känna att de har roligt i 
skolarbetet.  

Hon framhåller att det är viktigt att elever får verktyg, till exempel förmåga att läsa, som 
enligt henne är en förutsättning för att de ska kunna gå framåt i sitt skolarbete. Enligt Lärare 1 
möjliggör tematiskt arbete individualisering och att elever kan vara delaktiga i planering. I det 
tematiska arbetet varieras arbetsmetoder, dels enskilt arbete och dels grupparbete där barn kan 
hjälpas åt och lära av varandra.   
 
Mest framträdande i denna lärares utsaga 
Lärare 1 lägger tonvikten på att anpassa undervisning och utgå från elevers förutsättningar. 
Hon menar att elever måste lära sig att acceptera varandras olikheter och förutsättningar. 
 
5.1.2 Lärare 2, skola 2  
Sammanfattning av dokumentanalys från skola 2: 
Här ska varje barn mötas med lämpligt arbetssätt. Barnen ska få större inflytande över sitt 
eget arbete. Skolan ska starta arbetet med individuella utvecklingsplaner och planer för varje 
barn ska upprättas. Till utvecklingssamtalet skall ett frågeformulär användas. Individuella 
utvecklingsplaner samt dokumentation/portfolio preciseras att användas vid språkutveckling. 
 
I intervjun med lärare 2 framkommer att utvecklingsarbetet med individuella utvecklings-
planer på skolan startat, med fokusering på kärnämnen och sociala mål. Lärarna på skolan har 
i smågrupper diskuterat och utarbetat ämnesmål, vad elever ska kunna i de olika skolåren. 
Dessa mål ligger till grund för en checklista som ifylls till utvecklingssamtal. Läraren 
förbereder till utvecklingssamtalet med att fylla i en lista och föräldrar och barn förbereder 
innan utvecklingssamtal med att fylla i en likadan lista. Med de ifyllda uppnådda målen i 
checklistorna skapas gemensamt av lärare, föräldrar och barn, nya mål för varje elev till den 
individuella utvecklingsplanen. Delaktighet i skolarbetet framhålls i upprättandet av mål i de 
individuella utvecklingsplanerna. 
  

I IUPn utgår man ifrån vad barnet har för åsikter, om det är någonting som 
han/hon tycker, det här borde jag bli bättre på. Om man som lärare ställer 
frågor om sådant, då kommer elever ganska snabbt själva på, det de är ganska  
bra på eller vad de har svårt med�  

 
Lärare 2 förklarar att hon gärna använder varierade arbetsmetoder. Detta för att det är kul och 
för att hon menar att fler elever kan bemötas med anpassat arbetssätt då de får använda och 
lära med kroppen. I sin undervisning har hon utarbetat individualiserade arbetsscheman som 
utgår ifrån nationella mål samt mål från de individuella utvecklingsplanerna. Eleverna kan 
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själva påverka, vilka moment och arbetsuppgifter som sitt arbetsschema ska innehålla. Vid 
större arbetsområden har eleverna inflytande då de får vara med och diskutera vad de anser 
vara viktiga kunskaper att inneha.  
  

Nu pratar vi mer om vad det är vi ska kunna när vi gjort färdigt exempelvis  
medeltiden. Vad är det vi vet nu, vad ska vi lära oss. Man pratar mer i sådana  
termer, varför gör vi det här.  

.  
Mest framträdande i denna lärares utsaga 
Här märks betoning av den del av uppdraget som beskriver att varje barn ska mötas med 
lämpligt arbetssätt. Hon menar att varierade undervisningsformer bidrar till att möta och 
anpassa undervisning för varje enskilt barns lärande.  
 
5.1.3 Lärare 3, skola 3  
Sammanfattning av dokumentanalys från skola 3: 
Den här skolan menar att barn har en egen drivkraft till lärande. Denna kraft, reflektion över 
lärande samt tilltron på sin egen förmåga ska uppmuntras utifrån elevens förkunskaper. 
Lärande ska vara lustfyllt och elevens intressen ska tas tillvara. Undervisning ska vara 
individualiserad och utgå från individuella utvecklingsplaner som alla elever ska ha. Föräldrar 
ska medverka i elevens utveckling och utvecklingssamtal ska hålla två gånger per år. IUP-
arbetet ska fokuseras i fortbildningssammanhang. 
 
Enligt Lärare 3 påbörjades arbetet med individuella utvecklingsplaner ett par år innan beslutet 
från skolverket kom om införande. Hon beskriver att de på skolan ville vara färdiga till år 
2006, på det sättet att arbetet skulle vara igång. Processen har varit lång där material och 
rutiner ständigt revideras. Viktiga faktorer för framskridandet har enligt Lärare 3 varit att de 
fått tid till gemensamma konferenser. Lärare har i smågrupper arbetat fram mål för varje ämne 
utifrån uppnåendemålen för skolår fem och nio.  
  

Vi diskuterade igenom hur vi tyckte att man skulle nå de här målen i  
varje år. Det är inte en självklarhet att man tycker samma sak. Det blev  
diskussion om vad som är viktigt att kunna i den och den åldern. 

 
Lärare 3 förklarar att den individuella utvecklingsplanen innefattar ett kryssystem som 
förenklar arbetet och sparar tid. Kryssystemet är uppbyggt i steg, med mål från förskoleklass 
till skolår sex. Kryssystemet innehåller också exempel på hur man som elev visar att man 
uppfyller de olika målen. Läraren fyller i ett kryssystem, och eleven med hjälp av föräldrar 
fyller i ett likadant kryssystem. I det arbetet går eleven igenom målen och får reflektera över 
sin utveckling. Utifrån kryssystemen görs en överenskommelse mellan lärare, elev och 
föräldrar vad nästkommande mål ska vara.  

Lärare 3 beskriver att varje elev har sina mål uppsatta i bänklocken, för att de ska bevara 
sina mål i minnet. Eleverna har skoldagböcker där de själva kan planera och utvärdera sitt 
arbete utifrån sina individuella mål. Enligt Lärare 3 finns målen från de olika stegen med i 
den kontinuerliga undervisningen. 
  

I varje arbetsområde, så går vi igenom målen. Vi har de uppsatta på tavlan  
och pratar om dem.  

  
Hennes undervisning beskriver hon ur ett lustfyllt perspektiv. 
 

Jag vet ju att jag har ett uppdrag, vet vad de ska lära sig. Men när jag under- 
visar så vill jag att de ska ha roligt, att de ska tycka att det är fantastiskt i 
skolan. 
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Lärare 3 understryker att alla elever behöver få känna att de duger.  
  

De ska känna att �jag är värd någonting oavsett om jag inte kan 
multiplikationstabellen, eller om jag inte uppfyller alla de där målen, så är jag 
Kalle� och Kalle han behövs i det här sammanhanget. 

 
Hon beskriver att hon använder sig av konstruktiva arbetsformer. Hon framhåller att hon utgår 
ifrån elevers förkunskaper genom att eleverna får prova på olika material och sedan 
kontrolleras vad de lärt sig. 
  

Eleverna ska själva vara aktiva. Det ska vara problembaserat. Jag har till  
exempel ingen mattebok i min undervisning.  

 
Mest framträdande i denna lärares utsaga 
Lärare 3 lägger störst fokus på den delen av uppdraget som berör elevers tilltro på sin egen 
förmåga. Hon uttrycker tydligt att alla elever måste få känna att de duger och behövs i 
skolarbetet. Hon betonar även det lustfyllda lärandet och arbetar för att elever ska känna att 
det är fantastiskt i skolan.  
 
5.1.4 Lärare 4, skola 4 
Sammanfattning av dokumentanalys från skola 4: 
Denna skola betonar att pedagogerna ska ha samsyn vad gäller kunskap och vad individuella 
utvecklingsplaner är. Vikt läggs på elevernas möjlighet till reflektion över sitt eget lärande. 
Läroplanens (Lpo 94) strävansmål är utgångspunkt för undervisning. Arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen ska genomsyra skolans arbete och blir en naturlig del i 
undervisningen. Pedagogerna ska ha ett professionellt språk och på ett likvärdigt sätt arbeta 
med dokumentation, analys och bedömning. Detta ligger till grund för den individuella 
utvecklingsplanen och arbetet med IUP-pärmen som eleven ska förtrogen med. 
 
Lärare 4 beskriver att skolans process med införandet av individuella utvecklingsplaner 
startade genom att lärare på skolan blev intresserade av ämnet, då de läste en bok. De beslöt 
att börja arbeta med individuella utvecklingsplaner. I den processen var gemensamma 
konferenser viktiga i framskridandet. På skolan har man infört arbetslagsledare som utarbetar 
strategier för utvecklandet av individuella utvecklingsplaner. Dessa strategier med förslag och 
mallar diskuteras i skolans arbetslag, provas i verksamhet, utvärderas och åsikter förs sedan 
tillbaka till arbetslagsledarna. Enligt lärare 4 förankras olika delar i processen, på så sätt hos 
alla i personalen. Tid avsätts särskilt för att diskutera ord och begrepp, för att skapa 
gemensamt språk samt utveckla gemensam syn på kunskap, den individuella utvecklings-
planens syfte, innehåll och utförande. 

Det framkommer att på denna skola innefattar arbetet med individuella utvecklingsplaner 
en IUP-pärm för varje barn. Pärmen innehåller nationella mål, individuella uppsatta mål, 
insatser för att nå mål samt dokumentation. Elev, föräldrar och lärare kan reflektera över 
elevens utveckling i förhållande till strävansmål med hjälp av dokumentationen i pärmen. 
Gemensamt med elev, förälder och lärare sätts mål upp för eleven. Eleven använder sin IUP-
pärm för att hålla sina mål levande, följa sin utveckling genom att kunna se framsteg, berätta 
om dem och känna stolthet över innehållet.  

Lärare 4 framhåller att hennes undervisning styrs av läroplanens strävansmål vad gäller 
kunskap och kursplanernas strävansmål. 

 
Det som styr mig och många andra lärare på skolan, är att vi utgår ifrån de 
strävansmål vi inte arbetat med så mycket, den senaste tiden. Jag tänker då 
hur jag ska få ihop de strävansmålen till ett tema. Så har det till exempel i 
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januari och februari blivit ett dinosaurietema. Då behövde vi träna extra 
mycket på att skriva sagor, och vikter och mängder i matematik. Då samlar vi 
de strävansmålen i ett och samma tema. Vi försöker ha ett strävansmål varje 
vecka som vi betar av. 

 
I det dagliga arbetet förklarar Lärare 4 att utformning av undervisning ska planeras utifrån 
varje elevs individuella utvecklingsplan. Läraren måste ge rika tillfällen för barn att träna de 
strävansmål som är i fokus under den aktuella tidsperioden. Det är en process och de är på väg 
dit.  

Det var en sån aha-upplevelse som kom. Vi måste tänka om, vi kan ju inte få in IUPn 
i det vi redan gör. Vi förstod att vi måste göra en hel rotation, det måste ju vara IUPn 
som är utgångspunkten och sedan får undervisningen utformas efter det.  

 
Utvecklingsområden det här året, för arbetet med den individuella utvecklingsplanen, är 
dokumentation, analys och bedömning. Lärare 4 beskriver svårigheter med att veta hur man 
ska dokumentera för att bäst visa att en elev har nått eller är på väg att nå uppsatta mål. 
  
Mest framträdande i denna lärares utsaga 
Denna lärare framhåller och uttrycker tydligt att hennes undervisning utgår från elevers 
individuella utvecklingsplaner som i sin tur har utgångspunkt i läroplanens mål att sträva mot. 
 
 
5.1.5 Lärare 5, skola 5  
Sammanfattning av dokumentanalys från skola 5: 
Skola nr. 5 betonar att lärande ska ske i en positiv och trygg miljö där varje individ ska 
uppmärksammas utifrån sina behov och förutsättningar. Skolan preciserar att elevers förmåga 
att ta eget ansvar över sitt lärande ska ske genom portfolioarbete. Delaktighet och inflytande 
ska stärkas och integreras i planering och skolarbete. Alla elever ska ha en individuell 
utvecklingsplan som följs upp vid utvecklingssamtal. Eleverna ska känna lust till att lära 
vilket ska ske i ett varierat arbetssätt där elever lär och använder sig av hela kroppen och dess 
sinnen. Läroplanens och kursplanernas olika måltyper, strävansmål/uppnåendemål ska göras 
kända för elever och föräldrar. Personalen ska få kompetensutveckling i individuell 
utvecklingsplan. 
 
Lärare 5 beskriver att de blev ålagda införandet av individuella utvecklingsplaner. Hon menar 
att de inte kommit så långt i processen och att de ännu inte har en samsyn i hur arbetet ska 
bedrivas. Det skiljer på hur olika lärare på skolan utför arbetet. Hon framhåller att processen 
innebär att lärare tvingas finna gemensamma former, vilket hon är mycket positiv till. Hon 
anser att för processens framskridande har läsning av material från myndigheter och 
grundskoletidningen kopplat med gemensamma diskussioner varit viktiga faktorer.  

Hon beskriver en undervisningsmiljö där medveten möblering bidrar till varierat 
arbetssätt där material och skapelser från barnen ska finnas synliga. 

 
Ja , jag har ju alltid ganska mycket grejer framme, det finns ju de som har 
kliniskt rena klassrum� Det ska synas att vi jobbar, att exponera barnens 
grejer tycker jag är viktigt. 
 

Hon beskriver även ett varierat arbetssätt då barnens idéer initierar undervisningsmoment. 
 

Det gäller att ta tag i saker när de dyker upp� Som när vi var på promenad 
och de hitta kottar och såg att det fanns frön. Ja, då planterade vi fröna. Vissa 
saker vet ju jag att vi måste gå igenom, men det är viktigt att ändå ta sig tid 
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att nappa på de där tillfällena när det dyker upp grejer. För då är de ju som 
mest mottagliga.  
 

Lärare 5 uttrycker att det mest positiva med införandet av individuella utvecklingsplaner är att 
det är en hjälp i att få utvecklingssamtal som ett trepartssamtal där elever, föräldrar och lärare 
är lika delaktiga. Arbetet med den individuella utvecklingsplanen görs levande i skolarbetet 
med hjälp av en arbetsform som benämns som �veckans arbete/eget arbete�. Där läggs arbetet 
bland annat upp efter elevens uppsatta mål och eleven får medverka och känna ansvar i att 
arbetet blir utfört. Hon förklarar att elevens medverkan och aktivitet i det egna arbetet 
successivt ökas i och med elevens utveckling och ålder. Då läraren har haft gruppen en längre 
tid är det även lättare att veta vad eleven kan och på vilket vis den lär sig. 

Hon poängterar att den individuella utvecklingsplanen skall utgå från elevers positiva 
sidor och utgå från vilken nivå barnet står. Mål i den individuella utvecklingsplanen upprättas 
utifrån detta men svagheter hos elever kan även generera till mål.  

Det framkommer i denna lärares utsagor att arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen är en del i ett större sammanhang där kompetensutveckling av 
portfolioarbete och utarbetande av lokala kursplaner ingår. Elever och föräldrar görs 
medvetna om mål vid utvecklingssamtal och i samband med målupprättande. Hon uttrycker 
att uppnåendemål är något konkret som mest är kopplat till ämnena svenska och matte medan 
strävansmål är en vision som kan kopplas till social utveckling. Vid upprättandet av mål i den 
individuella utvecklingsplanen märks dessa tankegångar med åtskillnad av måltyper beroende 
av ämne. 

Vi har ju kursplanerna, med nationella uppnåendemål för varje ämne. 
Strävansmålen ligger ju över alltihop� På matten och svenskan blir det ju 
mycket uppnåendemålen man tittar på. Strävansmålen blir det ju mer av i den 
sociala delen. 

 
Mest framträdande i denna lärares utsaga 
Hos denna lärare märks fokusering på den del av uppdraget som beskriver att lust till lärande 
ska ske genom varierat arbetssätt. Hon framhåller att medveten möblering och planering av 
undervisningsmiljö leder till att elever blir mer mottagliga till lärande.  
 
5.1.6 Lärare 6, skola 5  
Sammanfattning av dokumentanalys från skola 5: 
Skola 5 betonar att lärande ska ske i en positiv och trygg miljö där varje individ ska 
uppmärksammas utifrån sina behov och förutsättningar. Skolan preciserar att elevers förmåga 
att ta eget ansvar över sitt lärande ska ske genom portfolioarbete. Delaktighet och inflytande 
ska stärkas och integreras i planering och skolarbete. Alla elever ska ha en individuell 
utvecklingsplan som följs upp vid utvecklingssamtal. Eleverna ska känna lust till att lära 
vilket ska ske i ett varierat arbetssätt där elever lär och använder sig av hela kroppen och dess 
sinnen. Läroplanens och kursplanernas olika måltyper, strävansmål/uppnåendemål ska göras 
kända för elever och föräldrar. Personalen ska få kompetensutveckling i individuell 
utvecklingsplan. 

Lärare 6 beskriver att kommunen genomdrev beslut om införande innan lagförordningen 
kom.  

 
Kommunen bestämde att vi skulle ha det. Vi fick liksom inga direktiv utan vi 
skull bara ha en IUP. 
 

Hon förklarar att hon själv utformade en mall för planen och att lärarna på skolan gör på olika 
sätt. Hon framhåller att det är tänkt att de ska utveckla ett gemensamt förhållningssätt i arbetet 
med den individuella utvecklingsplanen men ställer sig lite frågande till det. 
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Jag vet inte om det behövs vara att varje lärare, alla lärare på skolan har 
samma värderingar. Jag menar, jag värderar ju mina elever� Även om vi har 
ett gemensamt språk, att på den nivån ska man kunna läsa den boken, så kan 
ju jag ändå värdera det på annat sätt. 
 

Lärare 6 poängterar att det är viktigt att elever känner eget ansvar i sitt lärande och att de 
förstår att de ska lära för sin egen skull. Hon menar att det är svårt att få elever att förstå 
varför de är i skolan och varför de ska göra olika undervisningsmoment. Enligt henne är 
arbetet med individuell utvecklingsplan ett led i att elever kan förstå att de arbetar för sin egen 
framtid. Hon förordar en undervisningsform med elevers eget planeringsschema. I detta 
planeringsschema varieras metoder och moment beroende på elever, deras resurser och 
möjligheter. Det är läraren som ansvarar för vad planeringsschemat ska innehålla och eleverna 
kryssar för vartefter de utför uppgifterna.  
 

Det är absolut bra för då vet de vad som ska göras. De får ta stort ansvar för 
det här, att de gör det. 
 

I planeringsschemat finns även en, för eleverna, egen del som hon förklarar förs ihop med den 
individuella utvecklingsplanen. Där sker planeringen utifrån elevens egna upprättade mål. 

Det framkommer att arbetet med den individuella utvecklingsplanen integreras med ett 
skolutvecklingsarbete som även består av utarbetande av kursplaner samt kompetens-
utveckling av portfolioarbete. Hon beskriver att i detta skolutvecklingsarbete finns 
strävansmål med, men i den individuella utvecklingsplanen fokuseras uppnåendemål. 

 
Därför att uppnåendemålen, de ska vi ju se till att vi når alltså. Det måste vi 
ju verkligen jobba på heltryck med för att se till att alla elever når. Så det 
måste ju finnas med� Strävansmålen är ju nå�t som man önskar, att de i alla 
fall se�n ska nå.  

 
Vidare beskriver hon att det är viktigt vid målupprättande att sätta mätbara mål för att sedan 
kunna utvärdera om eleven har eller inte har uppnått målen. 
 
Mest framträdande i denna lärares utsaga 
Här märks fokusering av läraren på elevers ansvarstagande och delaktighet i sitt eget lärande. 
Hon menar att elevens framgång i skolarbetet förutsätter att eleven förstår sin egen del i 
lärandet.  
 
5.1.7 Sammanfattning av intervjudel 1 
I denna del har lärares utsagor kopplats till en sammanfattning av respektive lokala 
arbetsplaner avseende den individuella utvecklingsplanen. Som framkommit i kapitel 4 
betonas olika saker i de olika lokala styrdokumenten, men med riktlinjer från statligt och 
kommunalt håll. Dessa olika betoningar framträder och besannas i denna del, av lärares 
utsagor. Varje lärare engagerar sig dessutom mer i vissa delar av uppdraget och mindre i 
andra delar samt ger skilda uttryck för vad som är viktigast att fokusera på. Resultatet visar 
således att lärarna tar till sig sitt uppdrag och agerar på olika vis.  

Alla lärare beskriver att de kommit igång med arbetet av införandet av individuella 
utvecklingsplaner. Initieringen av införandet beskrivs både som att lärare blivit ålagda 
uppdraget som att lärare startat arbetet utifrån eget initiativ. 

Syftet med denna del var inte att jämföra lärares utsagor i relation till varandra eller till ett 
och samma styrdokument. Dock märks tydliga skiftningar i hur lärare 5 och 6 förhåller sig till 
sin gemensamma lokala arbetsplan.  



 38

Med detta kan sägas att då styrdokument är analyserade och lärares intervjuutsagor ställts 
i relation till uppdraget märks ytterligare variationer i hur uppdraget framstår i mötet mellan 
varje enskild lärare och dess elevgrupp.    
 

5.2 Intervjudel 2 
I denna del behandlas den del av syftet som berör hur de lärare i denna undersökning upp-
fattar sitt uppdrag angående den individuella utvecklingsplanen som beskriver att den ska vara 
ett praktiskt hjälpmedel för varje elevs lärande. Vidare behandlas hur dessa lärare framhåller 
att de förverkligar uppdraget i sin kontinuerliga undervisning. 

Intervjuresultaten indelas under olika rubriker, processen, strävansmål/uppnåendemål, 
individuell utvecklingsplan i den kontinuerliga undervisningen samt individuell utvecklings-
plan som redskap i lärande. Indelningen är strukturerad utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. 

Som en inledande förklaring kan nämnas att för alla skolor innefattade begreppet 
individuell utvecklingsplan det dokument för varje elev, där mål upprättas samt åtgärder 
preciserade för att nå målen. För alla skolor innehöll arbetet med de individuella utvecklings-
planerna även kompletterande material vilket kunde vara i varierad form. Det kunde vara 
lokala kursplaner för basämnena svenska, matematik, engelska samt social utveckling, 
stegblad och dokumentation.  

Lärarna fick beskriva vad de anser att själva kärnan i begreppet individuell utvecklings-
plan är. Svaren varierade mycket. Här nedan görs en sammanställning av lärarnas 
uppfattningar, i vad de anser att den individuella utvecklingsplanen står för; 

 
• Att alla elever garanteras utveckling, både starka och svaga elever. 
• IUPn ska visa åt vilket håll, jag (läraren), eleven och föräldrarna ska 

jobba och var vi ska lägga fokus. 
• Att det är elevens egendom, att eleven blir medveten om vad den 

gör och vilka mål som nås. 
• Ytterligare ett steg i att bli ett trepartssamtal. Att få föräldrar och 

barn delaktiga i skolarbetet. 
• Att tydliggöra för barn och föräldrar, vad elever egentligen behöver 

kunna i de olika skolåren. 
• Individualisering, att man verkligen utgår från varje enskilt barn och 

dennes möjligheter och behov.  
 

I följande avsnitt beskrivs variationer och arbetet ytterligare med de ovan nämnda arbets-
formerna och det kompletterande materialet för de individuella utvecklingsplanerna.  
 
5.2.1 Processen  
Förordningen om att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan sattes i verket i januari 
2006. Tidpunkten för intervjuernas genomförande var i mars 2007. Det innebär att skolorna 
varit tvungna att ha arbetat med individuella utvecklingsplaner i drygt ett år, mer precist ett år 
och två månader. Det framkom tydligt redan under intervjuerna att lärarna kommit olika långt 
i sina processer. Alla lärare hade på något sätt, satt sig in i uppdraget och berättade utförligt 
om deras syn på hur de uppfattade innebörden av uppdraget. Lärarna var samstämda i att 
införandet innebär en lång process som de menade troligtvis inte skulle slutföras, utan skulle 
fortsätta att pågå. Det framkom att processen innebär att skapa förståelse för uppdragets 
intention. De förde fram att viktiga faktorer för förståelsen är gemensam diskussion med 
koppling till läsning av artiklar och litteratur samt föreläsningar i ämnet. Gemensamt för 
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lärarna var att de tyckte att processarbetet är komplicerat och innehåller många frågor och 
funderingar, vilket i sökandet på svar leder arbetet framåt.  
  

Det har varit viktigt att man pratat, ventilerat tankar med kollegor. Att man 
diskuterat och kanske satt ord på saker som man kanske funderar på själv. 
Man kan ha tankar i huvudet men man får inte riktigt ut det och sedan när 
man börjar prata med andra då kommer man fram till saker ihop. (Lärare 2) 
 
Ju mer man jobbar med det här, desto mer får man ju tankar kring vad man 
gör och inte gör. (Lärare 4) 
 

Ytterligare en viktig del i processen visade sig vara att hela lärarkollegiet, utvecklar ett 
gemensamt språk och samsyn av uppdraget.  
 

Jag tycker att det känns bra att vi tvingas ta de här diskussionerna för att 
försöka få ett gemensamt språk. När vi säger att de ska kunna en sak, vad 
menar vi med det. Det är inte lätt. Det jag menar med att kunna 
gångertabellen, är det samma sak som någon annan tycker? (Lärare 5) 
 
Vi måste tala samma språk, det är ju väldigt viktigt� om jag beskriver 
elevens sociala del, så måste den som beskriver det i en annan klass ha 
samma värderingar. Vi måste ha gemensamma nivåer för de här orden. Men 
det är svårt, jag kan ju ändå värdera det olika. (Lärare 6) 

 
En lärare beskriver att i den gemensamma processen på skolan ligger att alla lärare måste inse 
att användandet av individuella utvecklingsplaner innebär fördelar. 
 

Jag tror att var och en som sitter som klasslärare måste komma till insikt 
att det hjälper faktiskt mig� Att jag har förstått att det förenklar mitt jobb 
och att jag kan vara säkrare på att jag utvecklar varje barn. (Lärare 1) 

 
Det var vanligt förekommande att man på skolorna organiserat lärare i grupper som under 
längre perioder koncentrerar sig på specifika delar av processen. 
  

Man har suttit i smågrupper� Man fick själv anmäla sig till, till exempel 
engelska. I smågrupperna diskuterade vi och la fram strategier för hur arbetet 
skulle gå till. (Lärare 2) 
 
Varje lärare fick välja det området som den tyckte att den behärskade bäst 
och tittade på målen där� Vi diskuterade och utformade material som hela 
tiden revideras efter vad vi tycker. (Lärare 3) 
 

På en skola hade man infört arbetslagsledare i utvecklingsarbetet. Lärare 4 beskrev 
arbetssättet med arbetslagsledare som en viktig del i att få med alla lärare på skolan i 
processen.  

 
Vi som är arbetslagsledare, vi fick en liten större roll i utvecklandet av IUP 
på skolan. Jag tror att det har varit bra, för vi fick bestämma strukturen, i 
vilken ordning vi skulle göra saker och ting, för att det skulle bli så bra som 
möjligt. Förslag från arbetslagsledarna togs med till arbetslagen som disku-
terade, provade och utvärderade, så att allt blev förankrat hos alla. (Lärare 4) 

  
Under tolkning och analys av intervjusvar utkristalliserades märkbart två skillnader. En del av 
lärarna hade precis påbörjat sin process med införandet av individuella utvecklingsplaner. 
Dessa lärare gav uttryck för att ha satt sig in i uppdraget men trevade sig fram i hur arbetet 
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skulle utföras. Det framkom också att dessa skolor inte utvecklat gemensamma rutiner för hur 
arbetet skulle utföras. 

 
Ja processen, vi inser att vi aldrig kommer bli färdiga, kommer vi ett steg, så 
hittar vi alltid nåt nytt. (Lärare 5) 
 
Jag kan väl säga att när det gäller den gemensamma processen så har vi inte 
kommit sådär jättelångt. Utan än så länge så kan det skilja en hel del på hur 
olika lärare här på skolan utför det. (Lärare 5) 

 

Vi måste alla veta vad vi gör. Vi måste ha ett gemensamt språk, samma 
språk. Nu skriver vi alltså, alla lite som vi vill. Utifrån barnen förstås� 
(Lärare 1) 

 

Den andra delen av lärarna hade kommit längre i sin process. De beskrev att de hade 
genomgått en stor del, av en arbetsam och krävande utvecklingsgång.  

 
Vi har kommit ganska långt, känner jag, eftersom vi började flera år innan 
det här skulle skrida till verket. Det gör ju att stönet, stånket och irritationen, 
allting det, det har vi liksom passerat. Nu är det bara upp till var och en att 
göra det bästa utav det. (Lärare 3) 

 
� så fick vi en ny artikel och så ställde det, upp och ned på allt. Det första 
man kände var �åh nej�, men man förstår ju efteråt att det var jättenyttigt, för 
då fick man ju diskutera och älta igen. Och då blev ju vi ännu säkrare på var 
vi stod och var vi står idag. (Lärare 4) 
 

När lärare berättade om processarbetet framkom skillnader i hur arbetet startat. Tre olika 
startorsaker märktes. Det märktes även av svaren att dessa olika startorsaker gav upphov till 
skillnader i hur snabbt processen framskrider. En startorsak var att skolan blivit ålagd 
uppdraget, antingen från kommunen eller från staten. Gemensamt för dessa skolor och dess 
lärare var att de befann sig i början av processen.  

 
Vi har bara kommit igång lite. Vi använder IUP egentligen för att någon har 
sagt att vi måste göra det. Vi började före beslutet kom, för vi visste att det 
skulle bli. (Lärare 1) 
 
Vi har kommit igång, men inte kommit framåt på alla områden. Det här med 
IUP, kommunen bestämde att vi skulle ha det, så vi har ju haft det längre än 
lagen funnits. Vi fick liksom inga direktiv, utan vi skulle bara ha en IUP. 
(Lärare 6) 

 
De lärare som kommit längre i sin process beskriver två olika startorsaker. Den ena orsaken 
till införandet var att man visste att beslut om införande skulle komma, och att lärare på 
skolan ville vara förberedda. 
 

Vi visste att uppdraget skulle komma. Vi ville att det skulle vara färdigt och 
klart till år 2006, så att vi kunde köra på en gång. (Lärare 3) 
 

Den andra orsaken var egna motiv uppkomna av lärare själva.  
 

Några på skolan var på något skolforum, eller på någon liten föreläsning. Då 
började IUP bli en sak här på skolan� det var långt innan det fanns 
bestämmelser om IUP, ungefär 2003. Vi läste en bok och så bestämde vi att 
börja jobba med IUP. (Lärare 4) 
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Här märks att, då drivkraften ligger hos lärarna själva drivs processen fortare framåt. Oavsett 
vad som har initierat processtarten i arbetet märks att den har stor del för lärare att sätta sig in 
i uppdraget. I utsagorna ovan märks tydligt att processarbetet varit viktigt i lärarnas bildande 
av uppfattningar då de framhåller att olika typer av samtal verkar klargörande för vad som ska 
utföras. 

Uppfattningar som lärarna gav uttryck för i denna studie, utkristalliserades i två huvud-
drag. Processen utmärks av den del som leder till arbetets fortsatta inriktning och utförande. 
Den delen innehåller lärares utarbetande av det målunderlag som den individuella 
utvecklingsplanen ska grundas på. Två grunduppfattningar framträder, vilka kännetecknas av 
lärarnas förhållningssätt gentemot de två arter av mål som finns i läroplanen, mål att uppnå 
och mål att sträva mot.  
 
Sammanfattning 
Det framkommer tydliga likheter i intervjumaterialet att processen för införandet av 
individuella utvecklingsplaner är en lång och krävande arbetsgång. Samtliga lärare ger uttryck 
för att gemensamma diskussioner som kopplas till artiklar, litteratur och föreläsningar skapar 
förståelse för och därmed möjligheter till samsyn av uppdraget. I processarbetet märktes två 
skillnader i lärarnas utsagor. Där processarbetet kommit långt hade lärare själva varit med att 
ta initiativ till att påbörja arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. Andra lärare som 
kommit kortare i processen uppgav att de blivit ålagda arbetet att införa individuell 
utvecklingsplan.  
 
 
5.2.2 Mål att uppnå och mål att sträva mot 
Figur 3, nedan visar hur skillnader framträder i de två olika synsätten. Fördelningen av 
intervjusvar i de två uppfattningarna, utgjordes av en gentemot fem lärare. Dock anses det av 
värde för denna studies resultatframställning att använda sig av den resultatfördelningen, då 
det visar en avgörande skiljelinje i lärares agerande och förverkligande av uppdraget.  
 
  

Fokus: Mål att uppnå 
 
Fokus: Mål att sträva mot 

 
Utgångspunkter 

Nationella mål som brutits 
ned i basämnena, matematik, 
svenska, engelska och social 
utveckling 

Diskussion kring förmågor 
utifrån nationella mål 

 
Kompletterande material 

Stegblad innehållande ned-
brutna nationella mål i form 
av checklistor med exempel 
på hur elever kan visa att de 
nått ett mål. 

En IUP-pärm innehållande 
dokumentation och beskriv-
ning av kännetecken för hur 
en förmåga visas. 

 
Dokumentation 
 

Lärares egna anteckningar 
Testresultat 
Ifyllda checklistor 

Fotografisk dokumentation 
Elevens alster exempelvis i 
form av skrivna berättelser 
Lärares egna anteckningar 

 
Förverkligande i vardags-
arbetet/undervisningen 
 

Arbetsschema 
Skoldagbok  

Tematiskt arbete 
Skoldagbok 

      Figur 3 



 42

 
En lärare av sex, uppgav att fokus i hela arbetet med den individuella utvecklingsplanen var 
läroplanens strävansmål. Lärare 4 berättar att de på skolan började diskutera om att de måste 
veta vart de var på väg i skolarbetet. De började då prata om begreppet förmågor. Utifrån 
läroplanen bestämdes att satsa på de övergripande strävansmålen vad gäller kunskap. Lärare 4 
beskriver anledningen till deras val: 

 
� i skolan har vi både strävansmål och uppnåendemål. Uppnåendemålen är 
mätbara, det är bara att pricka av, och strävansmålen handlar om förmågor 
och dom kan vi utveckla hela livet, man blir aldrig färdiglärd� vi tittar inte 
bara på kunskaperna utan det är förmågorna som är viktiga� 

 
Kan du ge exempel på en sådan förmåga? 
 

Ja en förmåga är, att kunna kommunicera med andra, att kunna arbeta 
självständigt, att kunna samarbeta, att man känner sig nyfiken, att man har en 
förmåga att vara intresserad av att lära sig nya saker� Och då tittade vi i 
läroplanen och bestämde oss för att välja ut de övergripande strävansmålen 
vad gäller kunskap. 

 
Varför är det viktigt att lägga fokus på förmågor? 

 
Därför att jag känner att om � eleven bara har kunskaper, då har inte eleven 
så mycket med sig i bagaget, utan det är förmågorna vi behöver utveckla i 
skolan. Därför handlar vårt IUP-arbete så mycket om strävansmål. 

 
Resten av lärarna uttryckte mer eller mindre uttalat, att de i arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna fokuserar på uppnåendemål.  
 

Vi har ju kallat det steg, så blev det bara. Här finns mål, och exempel på hur 
man visar det. Och då får man testa, kan dom det här, så sätter man ett 
kryss� vi har försökt hitta ett förenklat sätt att genomföra det här på, och det 
är ett kryssystem då, kan eller kan inte eller är på väg. (Lärare 3) 
 
Man förstod ju inte att alla de här målen man sätter upp måste vara mätbara, 
för annars vet man ju inte om eleven har nått dom eller inte. Det var en 
väldigt viktig punkt, att vi lärde oss att sätta mätbara mål. (Lärare 6) 
 

Där mål att uppnå är utgångspunkt, har arbetet inledningsvis inneburit att utarbeta lokala kurs-
planer där nationella uppnåendemål bryts ned. De lärarna förklarar att en förutsättning för att 
kunna upprätta mål, är att ha kännedom om vad en elev bör kunna vid en viss ålder alternativt 
i vilken ordning elever utvecklas. 

 
Vi tittade igenom vad som stod i den nationella målbeskrivningen, och 
diskuterade igenom hur vi skulle kunna tycka att man skulle nå de här målen 
i varje år. Det blev alltså målen för vad barnen skulle kunna i varje år. 
(Lärare 3) 
 
Vi har ju brutit ned kursplanerna, till att ungefär så här tycker vi att, när man 
har gått ett år i skolan, här någonstans ska man vara� och då är det ju utifrån 
det man ska titta, när man väljer ut målen för barnet i IUPn. (Lärare 5) 
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De lärare som fokuserade på uppnåendemål förklarade på frågan om hur de förhöll sig till 
strävansmål kontra uppnåendemål; 
 

Vi har ju kursplanerna, med nationella uppnåendemål för varje ämne. Sedan 
strävansmålen, de ligger ju över alltihop. De här uppnåendemålen är ju 
konkreta och de andra är visionen. (Lärare 5) 

 
Uppnåendemålen de ska vi ju se till att vi når alltså. De måste vi ju verkligen 
jobba på heltryck med, för att se till att alla når. (Lärare 6) 
 

En av dessa lärare beskrev att deras plan innehöll en social del, där strävansmål kunde komma 
i uttryck. I de andra ämnena var det dock uppnåendemål som fokuserades. 

 
I den sociala delen där är det mer inne på strävansmål, men i de andra 
ämnena blir det ju mycket uppnåendemålen man tittar på. (Lärare 5) 
 

Den läraren som fokuserade på strävansmål beskrev att uppnåendemålen skulle finnas 
tillgängliga för att elever och föräldrar ska ha vetskap om dem. De hade inte brutit ned de 
nationella målen på något vis. 

 
Vi vill att uppnåendemålen ska finnas med för elevernas och föräldrarnas 
skull, att man kan gå dit och titta vad som är miniminivån i år fem. (Lärare 4) 
 

Sammanfattning 
Lärare uppfattar uppdraget på två skilda sätt. Det ena sättet utgår från läroplanens mål att 
uppnå. Där förekommer checklistor med stegblad som utgår från lärares åsikter om vad elever 
bör kunna vid en viss ålder. Det andra sättet fokuserar på läroplanens mål att sträva mot. Där 
ligger betoning på förmågor som utgår från läroplanens kunskapsområde. Där märks också 
tydligt att engagemang läggs på att diskutera kännetecken för hur en förmåga visas.  
 
 
5.2.3 Individuell utvecklingsplan i den kontinuerliga undervisningen 
Så som lärare förhåller sig till de två olika måltyperna har inverkan i deras agerande i arbetet 
med de individuella utvecklingsplanerna. När strävansmål står i fokus kan det märkas i under-
visningen att en viktig del är att eleverna får förståelse för strävansmålens innebörd.  
 

Eleverna måste veta vad det handlar om. De måste veta, hur vet jag att jag är 
bra på att samarbeta eller inte. Vi försöker ha ett strävansmål varje vecka som 
vi betar av� så får jag tänka hur ska jag få ihop de här strävansmålen till ett 
temaarbete. (Lärare 4) 

 
Lärare 4 menar att med tematiskt arbetssätt får eleverna möjlighet att träna på de mål som är 
uppsatta för var och en. Eleverna är delaktiga i upprättandet och därmed medvetna om sina 
mål. Arbetet inbegriper att eleverna ska reflektera över sin väg mot de individuella strävans-
mål som finns i var och ens plan. Eleverna tränas i undervisningen att se kännetecken på hur 
de visar en förmåga.   

 
Barnen ska kunna reflektera kring strävansmålen. Då kan man tillsammans 
prata kring dom målen. Hur gör vi, till exempel bäst när vi samarbetar, och så 
skriver vi tankekartor om det. Vi jobbar extra kring samarbete några 
veckor� man ska inte vara rädd för svåra ord, de lär sig. 
 

När uppnåendemål står i fokus märks det ofta i att individuella scheman används i 
undervisningen för att sammankoppla den individuella utvecklingsplanen därtill.  

 



 44

Ett ganska enkelt sätt att få in det, det är med arbetsscheman. Då lägger man 
in på schemat olika saker. Ofta är det så, att många kan ha samma mål� då 
kan man göra något grupparbete så får de sitta och nöta tillsammans, på till 
exempel multiplikationstabellen. (Lärare 2) 
 
På planeringsschemat finns det med en avdelning som är deras egen. Då gör 
jag i ordning sådana övningar som passar. Så det finns ju med, att det som 
man pratar om på IUPn, det som de ska nå. Det finns ju med i deras eget 
arbete. (Lärare 6) 
 

Den lärare som har strävansmål som utgångspunkt i sitt arbete menar att individuella scheman 
bidrar till fokusering på individualiserat arbete.  
 

Jag tycker inte om sådana lektioner då alla följer arbetsscheman, då alla ska 
jobba med olika saker� Jobbet med individuella utvecklingsplaner får ju inte 
bli så att alla sitter som små öar och gör liksom sin grej, utan någon kontakt 
med andra. (Lärare 4) 

 
Lärare i båda kategorierna beskrev att de använde en metod där varje elev var ägare till en 
skoldagbok. I skoldagboken fick eleverna kontinuerligt reflektera över sitt lärande i 
förhållande till uppsatta mål. 
 

� och sen utvärderar vi alltid i slutet av veckan i deras skoldagböcker. Hur 
har det gått för mig att till exempel samarbeta. Och så går vi igenom det, jag 
och eleven� Sedan ber vi dem tänka efter, hur gick det förra veckan, och 
vad har du kvar att träna på. (Lärare 4)  

 
Läraren som utgår från mål att sträva mot beskriver att de på hennes skola förstod att de måste 
ändra hela skolarbetet i och med den individuella utvecklingsplanens införande.  
 

Först tänkte vi nog, att vi skulle få in IUP-arbetet med det vi redan gjorde, 
tills vi förstod att vi måste ju göra en hel rotation. Det måste ju vara IUP som 
är utgångspunkten och sedan får undervisningen utformas efter det. Det blev 
en aha-upplevelse, gud vi måste tänka om! Vi kan ju inte få in IUPn i det vi 
redan gör. (Lärare 4) 

 
Sammanfattning 
I det vardagliga arbetet märks även att synen på de olika målen har verkningar för 
arbetsmetoder och utformning av undervisning. Då mål att sträva mot fokuseras vävs 
strävansmålen med dess förmågor in i ett tematiskt arbetssätt. När mål att uppnå är 
utgångspunkt används ofta individuella arbetsscheman. Då arbetar eleverna ofta enskilt om de 
inte har lika mål, då arbetet kan ske i grupp.  

Gemensamt för de olika synsätten på målfokusering var att det vardagliga skolarbetet 
innefattade skoldagböcker. Varje elev hade en skoldagbok där reflektioner och tankar om det 
egna lärandet i relation till uppsatta mål bearbetades. 
 
 
5.2.4 Individuell utvecklingsplan som redskap i elevens lärande  
Enligt Skolverkets Allmänna Råd (2005) ska den individuella utvecklingsplanen fungera som 
ett redskap i elevens lärande. Lärarna tillfrågades allmänt vad som är förutsättningar i elevers 
lärande och vad redskap i elevers lärande kan vara. Samtliga lärare betonade att en trivsam 
lärmiljö med klara strukturer och rutiner utgör en avgörande faktor i elevers lärande. Andra 
faktorer som samstämt framhölls, var att elevers grundbehov måste tillgodoses, så som att 
känna sig omtyckt, bli bekräftad och att förtroende byggs upp. Ytterligare faktorer som fram-
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kom av lärares utsagor var medveten variation av arbetsformer mellan aktiva arbetsstunder 
med arbetsro och lustfyllda situationer där det ska vara roligt och alla tillsammans kan skratta.  

Lärarna beskrev olika former av redskap i elevers lärande, så som läromedel, annan 
litteratur, Internet, dataprogram, konkret material, språket, de andra eleverna samt eleven och 
läraren själv. Endast en lärare framhöll spontant, som första förslag att den individuella 
utvecklingsplanen är värdefull som redskap.  
 

Ett redskap är ju att de har sin utvecklingsplan där de vet var de behöver sätta 
fokus på. (Lärare 4) 

 
Resten av lärarna fick ledas fram till frågan om hur den individuella utvecklingsplanen kan 
utgöra ett verktyg.  
 
Hur kan IUP användas som ett redskap i elevers lärande? 

 
Vad det handlar om är att de ska veta, vara medvetna själva om varför de lär 
sig, vad det är, vad de ska ha det till, vad de ska bli bättre på och vad de redan 
är bra på och vad de behöver utveckla. Lära sig eget ansvar. (Lärare 2) 
 
Det blir en del av elevers lärande. De lär sig ju inte på grund av IUPn men det 
här sätter det på pränt, att det här ska vi vidareutveckla, så det blir en del i 
alltihop. (Lärare 5) 

 
Många lärare beskriver att de uppfattar att man i den individuella utvecklingsplanen ska utgå 
från elevens starka sidor.  

 
När vi skriver IUPn då är det ju mycket fokusering på de starka sidorna� 
(Lärare 4) 
 
Både eleven och läraren tänker igenom vad det är för starka sidor, och sedan 
vad hon behöver utveckla. (Lärare 1) 

 
I följande utsagor märks svårigheter att förena den föresatsen att utgå från elevens starka 
sidor, i det vardagliga arbetet med individuella utvecklingsplaner. 
 

Jag tycker det känns som om de starka sidorna används endast för att komma 
åt de svaga sidorna. Det är som en bro. Men jag tror att vi även måste ge 
möjlighet att låta dem utveckla de starka sidorna. (Lärare 1) 
 
Jag kan ju lägga in på arbetsschemat, saker som de har extra svårt med, så att 
dom får extra mycket träning på det. (Lärare 2) 

 
Stor del av lärarna medger dessutom att flertalet av mål som upprättas är sprungna ur det som 
eleven har svårt för. 
 

Tyvärr är det så, det blir ju så att det är ju inte det som eleverna är i topp i, 
som man skriver i målet, att nu ska du bli ännu bättre i det här området. 
(Lärare 3) 
 
Många barn är ju själva väldigt på det klara med att det här och det här, det är 
jag inte så bra på och det behöver jag lära mig. (Lärare 6) 
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En lärares utsaga visar på ett annat förhållningssätt. 
 
Utgångspunkten ligger helt klart på var befinner du dig i din förmåga nu, för 
det är ju det som är så härligt att alla har en förmåga. Var på den skalan 
befinner du dig nu. Det är ett väldigt positivt sätt att se på det hela och på 
styrkorna� Om man förklarar att man med en förmåga aldrig blir fullärd, då 
blir det inte kränkande på något vis, tycker jag.  (Lärare 4) 
 

Dokumentation ska enligt analyserat uppdrag ligga till grund för upprättande av individuell 
utvecklingsplan. Lärare i denna undersökning ger uttryck för att rutiner för dokumentation var 
i behov av utveckling. Genomgående framkom att lärarens egna fortlöpande anteckningar om 
eleverna användes som underlag för bedömning av hur eleven utvecklas i relation till 
uppställda mål. Av lärares utsagor framgår dock att annat sorts material även ses som 
dokumentation.  
 

Alla elever har en mapp, där checklistorna läggs in. (Lärare 3) 
 
Diagnoser i matte, hur läsläxorna har gått�(Lärare 5) 
 

En lärares utsaga visar tydligt ett vidare synsätt på dokumentation. Hon beskriver ett 
sammansatt arbete med den individuella utvecklingsplanen där varje elev har en IUP-pärm. 
IUP-pärmen innehåller flikar för varje basämne samt social utveckling. För varje ämne samlas 
material som visar på elevens utveckling mot uppställda strävansmål.  
 

Vi har gjort så att i svenska har de ett exempel på små berättelser som de 
gjort, för att de ska kunna reflektera själva över hur deras progression ser ut, 
vad har jag förbättrat� och så får de utvärdera efteråt, så gör jag en 
utvärdering. Vi försöker under de olika ämnena sätta in något som visar på 
deras utveckling. (Lärare 4) 

 
Avslutningsvis ställdes frågan om vad som förutsätter en fungerande individuell utvecklings-
plan. Många menar att det är avgörande att den individuella utvecklingsplanen innehåller tyd-
liga, realistiska och genomförbara mål som kan utvärderas och följas upp. Ytterligare utsagor 
är variationer av förutsättningar. En av lärarna är tydlig i att uppsatta mål måste kunna mätas. 

 
Alla de här målen man sätter upp måste vara mätbara, för annars vet man ju 
inte om eleven har nått dem eller inte. (Lärare 6) 

 
En annan lärare beskriver värdet av tydliggörande av mål för elever och föräldrar. 
 

IUP kan aldrig bli framgångsrikt om inte målen är kända för alla tre parter. 
(Lärare 4) 
 

Vidare framhålls av en lärare vikten av att förena IUP-arbetet med det kontinuerliga 
skolarbetet. 

 
Den måste på något sätt finnas med i det dagliga. Annars blir det bara ett 
papper som vi har skrivit på. (Lärare 5) 
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En lärare betonar att den, för hennes skola, nuvarande individuella utvecklingsplanen inte 
lever upp till det syfte som hon uppfattar av uppdraget. 
 

En fungerande IUP, den kräver en skola som har tid till hela barnet� med 
utbildad kompetent personal rakt igenom, textillärare, bildlärare, musik-
lärare� IUP betyder individuell utvecklingsplan. Det vi håller på med, det är 
ju att vi gör det individuellt på skolans premisser, de resurser vi har till 
förfogande. Då är det ju inte efter individen, utan efter vad vi har att erbjuda. 
(Lärare 3) 

 
Sammanfattning 
Den individuella utvecklingsplanen kan för det första ses som ett verktyg för lärande då den 
visar vad eleven i sitt lärande ska fokusera på. För det andra är den ett redskap i lärandet då 
den medvetandegör eleven om vad, hur och varför de ska lära sig. För det tredje märks 
redskapstänkandet i och med att det sätts ord på och på så vis synliggör elevens kunskaper 
och framtida lärande.  

Det framkom att alla lärare var medvetna om att utgångspunkter för målupprättande var 
elevens starka sidor. Dock visar en del lärares utsagor att det inte överensstämmer med deras 
faktiska agerande, då de medger att målen oftast utgår från elevers svagheter, det de behöver 
träna mer på. Där strävansmål fokuseras framkommer ett annat förhållningssätt med en 
användning av begreppet förmåga. I en lärares utsaga framhålls att en förmåga inte kan 
uppnås, utan endast utvecklas och förbättras. Läraren menar att elevens lärprocess, på det 
viset alltid ses utifrån ett positivt perspektiv. 

Den dokumentation som ska utgöra underlag för upprättandet av mål visar sig i 
intervjumaterialet bestå genomgående av lärarens egna löpande anteckningar om hur eleven 
utvecklas. Därtill märks en del olika former som även räknas som dokumentation, så som 
diagnosresultat, ifyllda checklistor samt elevers egna arbeten i form av exempelvis 
skrivuppgifter, i olika ämnen.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel ges en sammanfattande och analyserande diskussion kring resultat. 
Inledningsvis presenteras undersökningens slutsatser. Därefter knyts litteraturgenomgång, 
dokumentstudie samt intervjustudie samman. Kapitlet disponeras utifrån undersökningens 
syfte och forskningsfrågor som framställs i en triangulering av faktiska resultat, egen tolkning 
och jämförelse med teorier och tidigare forskning. Belägg för slutsatser framställs med hjälp 
av litteratur- och forskningshänvisningar. Stukát (2005) påpekar att undersökningens resultat 
måste relateras till tidigare teorier och kunskaper för att styrka förda resonemang. 
Avslutningsvis ges några reflektioner samt förslag till vidare forskning. 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att beskriva det formella uppdraget och ställa 
det i relation till lärares arbete. Relationen mellan det formella uppdraget och lärares 
uppfattningar kan sägas variera med lärare och skolor, vilket kommer att förklaras mer 
detaljerat nedan. Tre forskningsfrågor ställdes för att besvara undersökningen syfte:  
 

• Vad innefattar det specifika uppdraget som behandlar individuella utvecklingsplaner? 
 
Det formella uppdraget avseende den individuella utvecklingsplanen kan beskrivas som 
flerdelat på det viset att styrdokument på statlig, kommunal och lokal nivå inbegrips. Lärare 
har ett likvärdigt statligt uppdrag men berörs också av kommunala och lokala styrdokument. 
De lokala och kommunala dokumenten utformas på olika vis och fokuserar på olika saker. 
Dessutom fokuserar lärare mer eller mindre på vissa delar av sitt specifika uppdrag. 
Fokusering på speciella delar resulterar i att uppdraget gällande den individuella 
utvecklingsplanen ter sig olika beroende på olika lärare. 

På alla nivåer finns riktlinjer om att alla elever skall ha en individuell utvecklingsplan. 
Uppdraget kan förklaras ha vuxit fram för att garantera alla elever godkända betyg och 
likvärdig utbildning med fokus på kvalitativa kunskaper. Den individuella utvecklingsplanen 
är framåtsyftande och ska ses som ett redskap i elevens lärande som leder elevens utveckling 
mot läroplanens mål att sträva mot. Planen ska innehålla konkreta uppnåbara mål både på 
lång och kort sikt. Undervisningen ska utgå från de individuella utvecklingsplanerna. På 
statlig nivå betonas att eleven ska medverka och ha inflytande i sitt eget lärande. På statlig 
nivå poängteras även att eleven ska ses utifrån sina starka sidor och dess förmågor.  
 

• Hur uppfattar lärare att de ska uppfylla den del av uppdraget som beskriver att 
individuella utvecklingsplaner ska vara ett praktiskt hjälpmedel för varje elevs 
lärande? 

 
I processen för införandet av individuella utvecklingsplaner skapas lärares uppfattningar. 
Processen leder till att lärare utvecklar förståelse och möjliggör ett gemensamt förhållnings-
sätt i arbetet med uppdraget.  

Lärare ser den individuella utvecklingsplanen som ett av flera redskap för lärande. En del 
menar att den individuella utvecklingsplanen som redskap visar vad som ska fokuseras i 
lärandet. Andra framhåller att den individuella utvecklingsplanen som redskap synliggör 
lärande samt medvetandegör eleven i sitt lärande. Vidare framkommer att den bidrar 
dessutom till elevers ansvarstagande. 
 

• Hur uppfattar lärare att de ska förverkliga arbetet med individuella utvecklingsplaner 
i sin undervisning? 
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Förverkligandet av den individuella utvecklingsplanens intention är beroende av lärares 
uppfattningar därutav samt av uppdragets karaktär på kommunal och lokal nivå. Uppfatt-
ningar av förverkligandet påverkas även av lärares syn på lärande då det är nära 
sammankopplat med den individuella utvecklingsplanen. Lärarnas förståelse för uppdraget 
skapas i processen för införandet. Det leder i sin tur lärarna till att bilda sig uppfattningar av 
hur de ska förhålla sig till uppdraget.  

Uppfattningar som lärare gav uttryck för i denna studie, utkristalliserades i två huvuddrag. 
Dessa kännetecknas av lärarnas förhållningssätt gentemot de två arter av mål som finns i 
läroplanen, mål att uppnå och mål att sträva mot. Då lärare fokuserar på mål att uppnå 
används ofta tillhörande stegblad. Där markeras uppnående av mål och visas vad 
nästkommande mål ska vara. Då mål att sträva mot fokuseras, är utgångspunkter de förmågor 
som beskrivs i läroplanens strävansmål. Där framhålls att en förmåga alltid kan förbättras och 
utvecklas. 
 

6.1 Det specifika uppdraget 
Den första frågeställningen som ställdes var att beskriva uppdraget avseende den individuella 
utvecklingsplanen. Genom dokumentanalyser av styrdokument genomförda på statlig, 
kommunal och lokal nivå träder ett innehållsrikt uppdrag fram. På statlig nivå utformas krav 
och riktlinjer för hur uppdraget ska hanteras. Dessa direktiv kan sammanfattas med att den 
individuella utvecklingsplanen ses som ett redskap för att garantera alla elever en likvärdig 
utbildning. Utbildningen ska uppfostra goda samhällsmedborgare. För detta krävs att elever 
utvecklar kvalitativa kunskaper i form av reflekterande, argumenterande och granskande 
förmågor. Läroplanens mål att sträva mot innehåller förmågor av detta slag. 

I läroplanen framställs eleven som själv aktiv i skapandet av kunskap vilket kännetecknar 
lärande ur ett konstruktivistiskt synsätt. I koppling till den individuella utvecklingsplanen kan 
det synsättet ses som att betoning ska ligga på elevens eget kunskapande vilket leder till 
måluppfyllelse. Läroplanens uppnåendemål kan ses som uttryck för Piagéts tankar om 
utvecklingsnivåer, med tydliga anvisningar om vad elever ska klara av vid en viss ålder.  

Skolverkets Allmänna råd (2005) betonar att lärande sker i ett socialt sammanhang vilket 
leder tankar till det sociokulturella perspektivet. Skolverket framhåller även att den 
individuella utvecklingsplanen utgör ett verktyg för lärande vilket kan relateras till Säljös 
(2000) beskrivning av artefakter. Enligt Säljö ingår fysiska och språkliga redskap som viktiga 
delar i lärandeprocessen. Den individuella utvecklingsplanens intention kan utifrån detta 
synsätt tolkas som att utveckling mot uppställda mål ska ske i ett socialt samspel med 
kamrater och lärare. Kollektiva erfarenheter omvandlas till individuellt kunnande. Den 
individuella utvecklingsplanen kan vara ett redskap då den konkretiserar vad som ska läras 
och används som vägvisare i läroprocessen. 

I läroplanen poängteras att elever ska vara delaktiga i och medvetna om sitt eget lärande. 
Skolverkets Allmänna Råd (2005) understryker detta och pekar på att den individuella 
utvecklingsplanen leder till förmåga att vara medveten om och medverka i sitt eget lärande. 
Dessa aspekter på lärandet kan kopplas till det metakognitiva perspektivet. 

De statliga styrdokumenten är tillkomna under olika tidsperioder vilket kan förklara att 
olika synsätt på lärande träder fram. Exempel på det är att läroplanen, Lpo94 utkom 1994 och 
Skolverkets Allmänna Råd utkom 2005. 

Så som uppdraget framstår på statlig nivå berörs lärare av det oavsett i vilken kommun 
eller vilken skola de tillhör. De kommunala styrdokumenten utgår från statliga dokument men 
preciserar vad kommunen skall satsa på i skolarbetet. Båda kommunerna lägger tonvikt på att 
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alla elever ska nå uppsatta nationella mål, vilket återigen kan kopplas till konstruktivistiska 
tankegångar. Den ena kommunen som innefattas i denna undersökning betonade att 
utbildningen ska vara lustfylld och meningsskapande. Viktigt var också att nationella mål var 
kända för elever och föräldrar för att de ska kunna vara delaktiga i skolarbetet. I detta fall kan 
den individuella utvecklingsplanen verka som ett redskap för att elever kan se mening och 
medverka i sitt skolarbete. Återigen märks metakognitiva aspekter av lärande. Den andra 
kommunen betonade att eleven själv är aktiv i sitt inhämtande av kunskaper vilket tyder på 
konstruktivistiska tankegångar. Elevens egen aktivitet ses här leda till att uppfylla mål i den 
individuella utvecklingsplanen. 

De fem lokala styrdokument som analyserats bidrar med information om att uppdraget ter 
sig olika på olika skolor. Detta stämmer väl överens med vad Berg (2003) benämner frirum. 
Detta frirum finns mellan statligt-kommunalt krav och skolors frihet av förverkligande 
därutav. Vissa skolor preciserar uppdraget med individuella utvecklingsplaner med tydlig 
inriktning i vad som ska fokuseras. Andra skolor nämner endast att arbetet med individuella 
utvecklingsplaner ska starta. I vad som framkommer ur de lokala arbetsplanerna märks 
framträdande drag av konstruktivistiskt synsätt i och med betoning på eleven som aktör i sitt 
eget lärande.  

Resultat från intervjudel 1, kap.5. visar dessutom att varje lärare engagerar sig mer i vissa 
delar och mindre i vissa delar av sitt specifika uppdrag. Resultatet visar således att lärarna på 
olika vis tar till sig sitt uppdrag vilket återigen ger belägg för �frirumstänkandet� (Berg 2003). 
Då styrdokument analyserats och lärares intervjuutsagor ställts i relation till uppdraget 
märktes även variationer i hur uppdraget framstår i mötet mellan varje enskild lärare och dess 
elevgrupp. Exempel på sådana variationer kunde enligt lärare bero på ålder på elever samt om 
lärare hade haft gruppen lång eller kort tid. Med tanke på alla elevers olikheter är det troligt 
att uppdraget därtill ter sig varierat i mötet mellan lärare och varje enskild elev. Detta i och 
med att den individuella utvecklingsplanen upprättas för varje enskild elev.   

Av intervjuresultaten märks att, då drivkraften ligger hos lärarna själva drivs processen 
fortare framåt. Scherp (2007) beskriver att uppdrag från samhälle och stat, så kallade yttre 
krav får mindre genomslagskraft jämfört med åtgärder som lärare själva upplever är 
behövliga, så kallade inre krav. Scherp menar att inre krav, sådana som initieras av ett upplevt 
behov av lärare, är mer gynnsamma för hållbar skolutveckling. En fråga ställdes per mail till 
Berg (personlig kommunikation 070503) angående vad han anser vara mer eller mindre 
framgångsrikt och hållbart vad gäller typ av uppdrag och skolutveckling. I svaret uttrycker 
Berg att det måste skiljas mellan de formella uppdrag som kommer från Staten och de 
informella samhälleliga uppdrag som inte är klart uttryckta i styrdokument men som likväl 
varje skola och lärare måste förhålla sig till. Ett exempel på sådana informella uppdrag kan 
vara �uppdraget att förvara elever�. Han menar att skolors vardagsarbete handlar om att utföra 
uppgifter som står i relation till formella och informella uppdrag. Vidare betonas av Berg att i 
mötet mellan uppdragen och skolors vardagsarbete uppstår det så kallade frirummet.  

 
Det är detta frirum som är det intressanta att upptäcka och erövra i 
skolutvecklingssammanhang. (Berg 070503) 
 

En tolkning av Bergs svar är att då lärare ser och använder sig av möjligheterna i detta frirum 
skapas framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Så som Berg (2003), Scherp (2007) och intervjuresultaten visar tyder det på att förståelse 
för uppdraget skapas i processen. Det i sin tur leder lärarna till att bilda sig uppfattningar av 
hur de förhåller sig till uppdraget. Intervjuutsagor visar att i processen utvecklar lärarna även 
ett gemensamt språk och förhållningssätt. Berg (2003) pekar på att i skolutvecklingsarbete är 
det av vikt att processen innehåller pedagogiska samtal där fokus ska ligga på att utveckla 
samsyn av uppdraget. Samsynen är viktig för förståelsen av hur uppdraget ska utföras. 
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Betoning i statliga och kommunala styrdokument på att alla elever ska lämna skolan med 
godkända betyg kan vara orsak till skolors och lärares val av målfokus. Detta med tanke på de 
skolor och lärare som lägger tonvikten i den individuella utvecklingsplanen, på mål att uppnå 
samt att mål ofta är sprungna ur elevens svårigheter. I Skolverkets Allmänna råd (2005) 
preciseras att den individuella utvecklingsplanen ska leda elevens utveckling mot läroplanens 
mål att sträva mot. Den ska innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål som går att uppnå 
samt beskrivning av insatser för hur eleven ska nå målen. 
 
 
6.2 Redskap för elevers lärande 
En av forskningsfrågorna i denna studie var även att utröna hur lärare uppfattar den del av 
uppdraget som beskriver att den individuella utvecklingsplanen ska utgöra ett praktiskt 
redskap i varje elevs lärande. 

Resultaten visar att uppfattningar av hur den individuella utvecklingsplanen ska gestaltas 
grundas på olika faktorer. I departementsskrivelsen (Ds 2001:19), Elfströms studie (2005) och 
i Vallberg Roth och Månssons studie (2005) framkommer att teorier om lärande påverkar 
lärare i deras agerande med individuella utvecklingsplaner samt i övrigt skolarbete. 
Intervjuresultaten visar två skilda sätt i gestaltningen av individuella utvecklingsplaner. Det 
ena sättet fokuserar på läroplanens mål att uppnå. Där används målöversikter och checklistor 
vilket kan sammankopplas med konstruktivistiska stadieteorier, då de visar vad som anses ska 
vara uppnått vid en viss ålder. Detta överensstämmer än en gång med Elfström (2005) och 
Vallberg Roth och Månsson (2005) som i sina studier funnit färdigformulerade mallar med 
spår av utvecklingspsykologiska stadieteorier. Det andra sättet fokuserar på mål att sträva mot 
och där framhålls sociokulturella tankegångar i form av kollektivt lärande. 

 Lärares uppfattningar grundas också på den förståelse de har för uppdraget. Så som 
nämnts tidigare visar Berg (2003), Scherp (2007) och intervjuresultat på att förståelse för 
uppdraget skapas i processen. Processen leder lärarna till att bilda uppfattningar av hur de ska 
förhålla sig till uppdraget.  

Som redskap i elevers lärande uppfattar lärare olika element. Begreppet �redskap för 
lärande� för tankarna till artefakter och det sociokulturella perspektivet. I lärarnas utsagor 
framkommer språket som ett redskap vilket Vygotskij (Imsen 2000) betonar som ett av de 
främsta redskapen i lärandet. När lärare ska beskriva den individuella utvecklingsplanen som 
redskap för lärande märks metakognitiva tankegångar. Detta framkommer då lärare menar att 
den individuella utvecklingsplanen synliggör, låter elever bli medvetna om sitt lärande och 
leder till elevens eget ansvarstagande. 

 
 

6.3 Lärares förverkligande  
En annan frågeställning i undersökningen var hur lärare uppfattar att de ska förverkliga 
arbetet med den individuella utvecklingsplanen, i sin kontinuerliga undervisning.  

Vid intervjuerna skulle lärarna klargöra vad de ansåg, att kärnan i begreppet individuell 
utvecklingsplan var. Svaren varierade mycket, vilket kan peka på att uppdraget tolkas på olika 
sätt. Variationer av tolkningar av uppdragets kärna kan bero på att lärarna arbetar efter olika 
kommunala och lokala styrdokument. Å andra sidan inryms alla lärarnas utsagor med dess 
variationer, i de statliga dokumentens riktlinjer för uppdragets intention. Det kan förklaras 
genom att vara ett uttryck, återigen, för det så kallade frirum som Berg (2003) beskriver.  

Lärarna i denna studie gav uttryck för att förverkligandet till stor del beror på vilken 
uppfattning lärarna har kring läroplanens två måltyper, mål att uppnå och mål att sträva mot. 
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Rapporter (Ds 2001:19, Dnr. 2003:251) och forskning (Elfström 2005) om individuella 
utvecklingsplaner visar entydigt att lärare och skolor arbetar med individuella utvecklings-
planer utifrån ovan beskrivna skilda sätt. Det kan nämnas att rapporter och forskning som 
fanns att tillgå för denna studie är gjorda innan det formella beslutet kom om införande av 
individuella utvecklingsplaner. I Skolverkets Allmänna Råd (2005) betonas att den individ-
uella utvecklingsplanen ska leda elevens utveckling framåt, mot läroplanens strävansmål. I 
denna studie märks tydliga tendenser på att skolor fortfarande arbetar med utgångspunkter 
från mål att uppnå, fastän riktlinjer om detta nu finns tillgängligt. Det kan ge uttryck för att 
texten i de Allmänna Råden (Skolverket 2005) tolkas på olika sätt utifrån lärares 
bakgrundskunskaper. Bergström och Boréus (2000) menar att förförståelse är en förutsättning 
för att kunna tolka en text överhuvudtaget. De menar att människor tar sig an en text utifrån 
all den kunskap och uppfattning de har av omvärlden och därmed sker olika tolkningar. 

Handböckerna är även skrivna innan det formella beslutet kom och visar att den ena 
handboken av Zetterström (2005) är inriktad på uppnåendemål. Den andra handboken 
(Öhlmér 2005) betonar att läroplanens båda måltyper ska fokuseras i den individuella 
utvecklingsplanen. Intervjuresultat visar att lärare på skolor själva arbetat fram material och 
inte kopierat något koncept rakt av. Dock framkommer av lärares utsagor att deras 
diskussioner varit kopplade till bland annat litteratur i ämnet. Detta kan ha påverkat dem i sin 
förförståelse och därmed gestaltning av den individuella utvecklingsplanen. 

Så som framkommer i Skolverkets Allmänna Råd (2005) ska den individuella 
utvecklingsplanen utgå från elevers förmåga och starka sidor. Enligt Svenska Akademiens 
ordbok (http://gr.spraakdata.gu.se/saob/index.html) ges termen förmåga betydelsen 
�kunnande, kan göra�. Förtydligande av detta kan sättas i relation till motsatsen �oförmåga�, 
det man inte kan göra. I den individuella utvecklingsplanen ska alltså elever ses utifrån vad de 
kan. Intervjuresultaten visar att lärarna är medvetna om detta men att en del lärare medger att 
elevers svaga sidor, oförmågor fokuseras. Det framkommer också att elevers svaga sidor ofta 
är utgångspunkter vid målupprättande i den individuella utvecklingsplanen. Detta visar att 
lärares agerande inte alltid lever upp till intentionen. En förklaring till det kan vara att lärare 
är styrda av teorier samt undervisningsvanor. Scherp (2007) beskriver ett liknande fenomen 
då det framkommer att lärare bildar föreställningar om hur arbetet ska bedrivas utifrån 
omgivningens förväntningar. Dessa föreställningar överensstämmer inte alltid med lärarnas 
handlingar. Enligt Scherp förklaras det med att lärare till exempel har svårigheter att se 
skolutveckling ur ett helhetsperspektiv samt kan vara bundna av undervisningstraditioner. 

Det märks av intervjuresultaten att lärares skilda sätt att uppfatta hur uppdraget ska 
förverkligas har verkningar på flera vis. Återigen står läroplanens olika måltyper för 
skillnaderna. För det första märks det i utformningen av material, vilket förklarats ovan under 
avsnittet Redskap för lärande. För det andra märks det i hur lärare beskriver hur de upprättar 
mål, se stycket ovan i detta avsnitt rörande elevers starka/svaga sidor. För det tredje bedrivs 
undervisning även på skilda sätt utifrån vilka mål som fokuseras. Där strävansmål är i fokus 
beskrivs tematiskt arbetssätt där begreppet förmågor medvetet är inplanerat i undervisningen. 
Där uppnåendemål fokuseras används ofta arbetsscheman för varje elev innehållande 
aktiviteter som tränar de mål eleven har uppsatt. Med detta kan sägas att antingen har den 
individuella utvecklingsplanen satt spår i det vardagliga arbetet eller också sätter det 
vardagliga arbetet spår i arbetet med den individuella utvecklingsplanen. I Skolverkets 
Allmänna Råd (2005) framkommer att planering och undervisning ska utgå från elevernas 
individuella utvecklingsplaner. I intervjuresultaten framkommer att den lärare som har 
strävansmål som utgångspunkt uttryckte att de på hennes skola upplevt en fas av �aha-känsla� 
i processen. Den känslan infann sig då de kom fram till att de inte kunde integrera den 
individuella utvecklingsplanen i sitt dåvarande skolarbete. En hel förändring krävdes vilket 
resulterade i att den individuella utvecklingsplanen blev utgångspunkten i undervisningens 
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utformning. Inga andra lärare beskrev någon liknande stor förändring av hela skolarbetet. I 
stället märktes att där mål att uppnå stod i fokus beskrev man ofta att elevernas mål gick att 
planera in i elevernas egna arbetsscheman. Detta tyder på att där används invanda 
undervisningsmetoder. Det kan ifrågasättas om ett sådant arbetssätt verkligen har 
utgångspunkt i de individuella utvecklingsplanerna. 

Genom denna studie har teorier om lärande löpt som en röd tråd parallellt med studiens 
övergripande syfte. I forskning om individuella utvecklingsplaner (Elfström 2005; Vallberg 
Roth & Månsson 2005), vid analys av styrdokument samt av intervjuresultat framträder 
konstruktivistiska, sociokulturella och metakognitiva perspektiv på lärande. Som Elfström 
(2005) menar sitter en teori �i ryggmärgen� och kan därmed ha omedvetna verkningar på 
lärarens hela skolarbete.  I lärarnas utsagor märks olika teorier men att vissa teorier 
förekommer mer. Det behavioristiska synsättet kan sägas vara minst förekommande enligt 
lärarnas utsagor. Då lärare beskriver att elever ska träna ihärdigt på, �nöta in� uppgifter kan 
detta hänföras till det behavioristiska synsättet på lärande. Även att elever ska uppmuntras och 
få ha roligt i skolarbetet kan kopplas samman med behavioristiska tankar om förstärkning och 
belöning.  

Det konstruktivistiska synsättet, som även nämnts ovan, märks i forskningen (Elfström 
2005; Vallberg Roth & Månsson 2005), särskilt på utformning av den individuella 
utvecklingsplanens mallar och dokument. De har ofta utgångspunkter från konstruktivistiska 
stadieteorier vilket även framkommer liktydigt från intervjuutsagor där uppnåendemål 
fokuseras. I styrdokument märks ofta också konstruktivismen genom betoning på att eleven 
själv ska vara aktiv i sitt kunskapande.  

Det sociokulturella perspektivet märks även det i denna studies olika delar. I 
styrdokument och särskilt Skolverkets Allmänna Råd framhålls att lärande sker i ett socialt 
sammanhang. Däremot framhålls i flertalet intervjuutsagor där mål att uppnå står i fokus att 
individuella arbetsscheman används. Dessa går enligt lärares utsagor i stort sett endast att 
kombinera med kollektivt lärande då fler elever har likadana mål. Det kanske inte är så 
konstigt att termen individuell i begreppet individuell utvecklingsplan för tankarna till 
individualiserat/enskilt arbete. Detta berör även Vallberg Roth och Månsson (2005) som utrett 
de olika delarna i begreppet och förklarar termen individuell med enskild, något odelbart och 
personlig. Vidare påpekar även Vallberg Roth och Månsson att i vissa fall leder införandet av 
individuella utvecklingsplaner till ett mer individualiserat arbetssätt. Detta på grund av att 
lärare har svårt att förena individuellt lärande med kollektivt lärande. I intervjuresultatet 
märks å andra sidan ett annat förhållningssätt, där mål att sträva står i fokus. Där används 
begreppet förmågor i undervisning vilken enligt lärarens utsaga ofta bedrivs kollektivt. En 
förklaring till det kan vara att de strävansmål som är utgångsläge i detta arbetssätt berör 
sociala färdigheter, så som att kunna samarbeta, kommunicera, diskutera, argumentera et 
cetera. 

I och med att Skolverket betonar i de Allmänna Råden (2005) att den individuella 
utvecklingsplanen är ett redskap i elevens lärande som synliggör, medvetandegör och leder 
elever till ansvarstagande i sitt lärande märks tydliga influenser från metakognitivismen. Det 
metakognitivistiska synsättet märks också tydligt i intervjusvaren. 
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6.4 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 
Detta är ingen kvantitativ studie och det ska betonas att sökandet av att finna uppfattningar 
har varit syftet med denna undersökning. Dock kan en intressant aspekt av kvantitativ art 
nämnas. Av datamaterialet framträdde som nämnts innan, tydliga skillnader i synsätt vad 
gäller fokus i mål att uppnå kontra mål att sträva mot. Endast en av sex lärare fokuserade på 
mål att sträva mot medan resten av lärarna grundade arbetet utifrån mål att uppnå. Enligt 
departementsskrivelsen (Ds 2001:19) samt Vallberg Roth och Månssons (2005) studie 
framkommer att en risk med införandet av individuella utvecklingsplaner är just att flertalet 
lärare fokuserar på uppnåendemål vilket då sker på bekostnad av strävansmål.  

Det framkommer av intervjuresultat att utvecklingsarbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna på många skolor är en del i ett större skolutvecklingsarbete. I flertalet 
lärares utsagor beskrivs ett komplext arbete där utarbetande av lokala kursplaner och 
nedbrytande av nationella mål i varje skolår, ingår. Det borde gynna bärkraft åt hela 
skolarbetet och att arbetet med den individuella utvecklingsplanen i framtiden hålls levande. 
Detta kan anknytas till Scherp (2007) som menar att lärare som tillsammans skapar en vision 
som blir vägledande i vardagsarbetet leder till ett bestående utvecklingsarbete. Frågan infinner 
sig, om lärare och skolor i framtiden kommer att hålla kvar fokusering på en typ av mål, mål 
att sträva mot eller mål att uppnå. Det skulle vara intressant att återkomma till de sex lärare 
som ingår i denna studie, om ett par år. Detta för att utröna hur de processat vidare. 

Sedan införandet av individuella utvecklingsplaner har ett regeringsskifte ägt rum. Den 
nya skolministern Jan Björklund, (refererad av Dzedina, 2007) vill införa skriftliga omdömen 
från och med skolår ett samt betyg från år sex. Han menar att individuella utvecklingsplaner 
endast är framåtsyftande och vill med skriftliga omdömen mer betona det eleven har uppnått. 
Under våren ska förslaget läggas fram i riksdagen. Detta föder tankar om hur lärare kommer 
att förhålla sig till eventuella nya beslut och riktlinjer i ämnet. Om nya beslut träder i kraft 
gällande betoning på uppnåendemål, hur kommer då lärare som i nuläget fokuserar på 
strävansmål agera? 

Under arbetets gång har många intressanta funderingar dykt upp, som ansetts inte 
inrymmas i denna undersökning. Till exempel, att använda sig av andra metoder, såsom 
observation för att få möjlighet att ta reda på hur lärare faktiskt agerar. Om de lever som de 
lär? Det hade varit intressant att deltaga i lärares pedagogiska samtal/planeringsmöten för att 
få inblick i själva processen. Det skulle också ge intressanta aspekter att intervjua elever och 
föräldrar. Upplever de situationen så som lärare framhåller den? Dessa funderingar skulle 
kunna ge idéer till vidare forskning. 
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1 

Forskningsfrågor 
 
 
 
 
 
 

 
Vad innefattar det specifika 

uppdraget som 
handlar om IUP? 

Hur uppfattar lärare, hur de
ska uppfylla den del 
av uppdraget som 
beskriver att IUP ska
vara ett praktiskt 
hjälpmedel för varje 
elevs lärande? 

Hur uppfattar lärare att de 
ska förverkliga arbetet 
med IUP i sin 
kontinuerliga 
undervisning? 

 
2 

Utveckling av  
forskningsfrågor 

 
 
Vad förutsätter en 
fungerande IUP? 
 
Vad påverkar lärare i deras 
utformning av 
undervisningen? 
-teorier om lärande 
-barnsyn, kunskapssyn 
 
Hur ser processen ut för 
införandet av IUP? 
-utformning 
-innehåll 
-fokus 
 
Vad utgår lärare ifrån vid 
upprättandet av IUP? (starka 
sidor/svaga sidor, 
strävansmål/uppnåendemål, 
behov, erfarenheter, 
nationella mål...) 
 
Skillnader från innan 
införandet av IUP? 
-i lärares utformning av 
undervisningen 
-för elevers lärande 
 
Hur omsätter lärare sin 
kunskap om IUP till 
undervisningshandlingar? 
-planering 
-dokumentation 
-genomförande 
-utvärdering 
 

 
3 

Intervjuguide 
 
Beskriv processen på din 
skola med införandet av 
IUP. 
-Vad tycker DU är viktiga 
faktorer för framskridandet?
-Svårigheter? 
-Kompetensutveckling? 
 
Vad innebär IUP för dig? 
 
Hur utformas en IUP? 
Fokus, utgångspunkter 
Innehåll, dokumentation 
Hur väljs mål ut för IUP? 

När? 
Vad förutsätter en 

fungerande IUP? 
 
Vad styr din utformning av 
undervisningen? 
 
Hur anser du att koppling 
mellan IUP och undervis-
ningen kan ske? 
Hur arbetar du? 
 
Vad är förutsättningar för 
elevers lärande?  
Bra redskap i elevers 

lärande? 
Hur kan IUP användas i det 

syftet? 
 
Vad är skillnaden från innan 
införandet av IUP? 
för dig som lärare i det 

vardagliga arbetet? 
För eleverna? 

Bilaga 1  Skapande av intervjuguide i tre steg 
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2007-02-27 

 
Hej! 
 
Jag heter Nina Lundén och läser nu min sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Jag skriver en c-uppsats som handlar om individuella utvecklingsplaner.  

 
Drygt ett år har gått sedan individuella utvecklingsplaner blev lagreglerat och skolorna 

fick i uppdrag att upprätta individuella utvecklingsplaner för varje elev. Genom tidigare egna 
erfarenheter av kontakter med verksamma lärare har jag märkt att införandet av och arbetet 
med individuella utvecklingsplaner är en process som inte blir slutförd, utan är ständigt 
pågående.  

 
Syftet med min uppsats är att undersöka lärares uppfattningar och tankar kring uppdraget 

med individuella utvecklingsplaner. Jag är därför intresserad av hur just Du arbetar i 
praktiken, i det vardagliga arbetet med individuella utvecklingsplaner.  

 
Dessa ämnen kommer att beröras under intervjun; 

• Processen av införandet av IUP (på din skola, för dig som lärare) 
• Vad innebär IUP för dig? 
• Hur en IUP är utformad (utgångspunkter, fokus) 
• Vad styr din utformning av undervisningen? 
• Koppling mellan IUP och undervisning 
• Förutsättningar för elevers lärande 

-redskap i elevers lärande 
-IUP som redskap i elevers lärande 

• Skillnader från innan införandet av IUP 
 
Till min hjälp kommer jag att använda bandspelare. Det som sägs behandlas 

konfidentiellt, och används enbart av mig i forskningssyfte. 
 
 
 
Tack på förhand! 
Hälsningar  
Nina Lundén 
 
Vid eventuella frågor: 
076-206 496 4 
 
nln06001@student.mdh.se 

Bilaga 2:   missivbrev till lärare 
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