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Inledning 

Hur upplever lärare i skolår 7-9 de individuella utveck-
lingsplanerna? 

En av anledningarna till att jag ville göra denna studie är att jag själv blev nyfiken 
på vilken effekt de individuella utvecklingsplanerna skall komma att ha i skolan. 
Detta efter att en ändring skett i grundskoleförordningen (2006 01 01), vilket nu 
innebär att varje elev har rätt till en individuell utvecklingsplan.  
      Jag arbetar på en 7-9 skola och var en av de fem som fick uppdraget på min 
skola att utarbeta de dokument vi skulle komma att använda oss utav i arbetet 
med de individuella utvecklingsplanerna. Vi påbörjade vårt arbete hösten 2005, 
detta med anledning av den ändring i grundskoleförordningen som skulle träda i 
kraft 2006 01 01 och som skulle innebära att varje elev har rätt till en individuell 
utvecklingsplan.  Vi hade tidigare använt oss av ett dokument, som inriktade sig 
på en utvärdering av elevens arbetsinsatser. Numera skall den individuella utveck-
lingsplanen vara framåtsyftande och alltså beskriva vilka insatser som bör vidtas 
för att eleven ska utvecklas i riktning mot målen (Skolverkets allmänna råd, 
2005). Upplever lärare att målen nås lättare och bättre nu? Hur upplever lärare 
arbetet med dokumentationen i de individuella utvecklingsplanerna?  
      Den individuella utvecklingsplanen för eleven skall också ge ökad kunskap 
om det egna lärandet och den egna utvecklingen (Skolverket, 2001). Detta skall 
då möjliggöra att eleven kan ta ansvar för och påverka sina studier, vidare är det 
viktigt att de individuella utvecklingsplanerna stärker elevens och vårdnadshava-
rens delaktighet i den individuella planeringen. Slutligen är tanken att de kan 
skapa kontinuitet vid byten av lärare, klass och skola. Upplever lärare att elever-
nas förmåga att ta ansvar ökat? Vilka kunskaper är det egentligen som uppmärk-
sammas? 
      När vi arbetade med de individuella utvecklingsplanerna på min skola upp-
kom många frågor och funderingar kring dess utformning och hur arbetet skulle 
ske med och kring den individuella utvecklingsplanen. Därför vore det intressant 
att undersöka hur lärare på andra skolor tagit sig an denna uppgift och vad detta 
har resulterat i.  
      En annan anledning till att jag vill göra denna studie är att eftersom de indivi-
duella utvecklingsplanerna är en ny företeelse, så finns det inte mycket forskning 
om dessa. Detta gör att jag själv vill få insikt om och belysa för andra, hur lärare 
upplever de individuella utvecklingsplanerna. I studien intervjuas femton lärare 
från tre olika 7-9 skolor i Jönköpings kommun. Min förhoppning är att denna 
studie skall kunna vara en hjälp i det fortsatta arbetet med de individuella utveck-
lingsplanerna. 
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Bakgrund 

Inledning 

Jag inleder med en genomgång av Skolverkets riktlinjer (Skolverkets allmänna 
råd, 2005) beträffande de individuella utvecklingsplanerna. Dessa planer har till-
kommit med anledning av att skolan skall stödja den enskilda elevens utveckling. 
Läroplanen Lpo 94 anger att undervisningen skall främja elevens fortsatta lärande 
och utveckling. Kunskap är något som ska upplevas meningsfullt i sig själv och 
eleverna skall tränas i att bedöma sina kunskaper. Kunskaper skapas i ett samspel 
mellan individen och omgivningen. Regeringen skriver i utvecklingsplanen Ut-
bildning för kunskap och jämlikhet (2002) att skolan bör med tydligare skyldighet 
informera föräldrar och elever om elevens studieutveckling under hela grundsko-
letiden. 
      Därefter följer en kortare beskrivning av den skrift Utvecklingssamtal, indivi-
duell utvecklingsplan och åtgärdsprogram (2005), som Skol-och barnomsorgsför-
valtningen i Jönköpings kommun utarbetat. Syftet med den är att den skall funge-
ra som en hjälp i arbetet kring de individuella utvecklingsplanerna. 
 

   Skolverkets allmänna råd 

Enligt Skolverket (Skolverkets allmänna råd, 2005) skall alla elever utvecklas mot 
de nationella målen och det är skolans uppgift att skapa dessa förutsättningar. 
Elevernas utveckling skall planeras och de skall få en individuellt anpassad under-
visning och följas noga genom hela skoltiden, vilket skolan ansvarar för. 
       Någon form av individuell dokumentation om elevers lärande finns redan 
idag på de flesta skolor. Detta i form av exempelvis portfolio, pärmar, loggböcker 
och så vidare. Elevens samtliga lärare behöver medverka i utvärderingen och 
bedömningen av elevens resultat för att kunna ge en allsidig bild av elevens läran-
de. Det som ligger till grund för upprättandet av den individuella utvecklingspla-
nen är lärarnas sammanfattande iakttagelser och bedömningar som tidigare varit 
underlag för utvecklingssamtalet. 
       Bedömningarna skall inte innehålla värderingar av elevens personliga egen-
skaper utan vara sakliga och grunda sig på dokumentation var eleven befinner sig 
i relation till läroplanens och kursplanernas mål. För de som deltar i utvecklings-
samtalet är det därför nödvändigt att målen är kända. 
      Underlag för lärarens och arbetslagets planering blir den samlade kunskap 
som skolan får om varje elevs utveckling. Detta gör det möjligt för skolorna att 
analysera sin verksamhet och synliggöra vilka behov som finns på grupp-, ämnes- 
som skolnivå. Dokumentationen blir alltså betydelsefull i skolans ständigt pågå-
ende kvalitetsarbete. 
      Handlingar som upprättas i den kommunala skolan är tillgängliga för den 
som är intresserad. De är alltså allmänna. 
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      I elevens lärandeprocess blir den individuella utvecklingsplanen ett aktivt 
verktyg. Det är läraren som ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram i samver-
kan med elev och vårdnadshavare. Den individuella utvecklingsplanen ska inte 
fungera som ett bedömningsinstrument utan den ska vara framåtsyftande. Utveck-
lingsplanen ska förnyas vid varje nytt utvecklingssamtal. 
      Skolverket har utgivit en skrift med allmänna råd (Skolverkets allmänna råd, 
2005). Vad är allmänna råd? Dessa är till stöd för hur skolans författningar (lagar, 
förordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Ett allmänt råd måste utgå från en 
författning. Denna syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att 
stärka en enhetlig rättstillämpning. Skolan bör följa råden såvida skolan inte kan 
visa att den uppfyller kraven, fastän man handlar på andra sätt.  
 
Berörda verksamheter 

Dessa allmänna råd riktar sig till lärare, skolledare och sameskolan. De fristående 
skolorna omfattas också, om de fått medgivande att utfärda betyg. Skolhuvud-
männen likaså, eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för skolans insat-
ser. 
      Angående utvecklingssamtal säger Skolverket följande i Grundskoleförord-
ningen 7 kap. 2§ (trädde i kraft 2006 01 01) 

 
Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadsha-
vare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 
stödjas (utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att 
eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för lä-
roplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommel-
ser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet 
bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till målen i lä-
roplanen och kursplanerna. 
 
Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra stycket får 
inte ha karaktären av betyg. (Skolverkets allmänna råd, 2005, s. 8-9) 

 
Skolverket anser att dessa utgångspunkter bör gälla för den individuella utveck-
lingsplanen. (Skolverkets allmänna råd, 2005, s.10): 

 
Det är viktigt att elevens lärare 
 

• dokumenterar elevens utveckling och lärande 
• använder sig av och utvecklar ett gemensamt sakligt språk i dokumenta-

tionen 
• ger elev och vårdnadshavare information vid utvecklingssamtalet om hur 

elevens utveckling och lärande förhåller sig till läroplanens och kurspla-
nernas mål 

• känner till bestämmelser om offentlighet och sekretess 
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Det är av betydelse att det finns gemensamma rutiner och former för dokumenta-
tion av elevernas utveckling och lärande på den enskilda skolan. Likaså är det 
viktigt att elev och vårdnadshavare ges möjlighet att förbereda sig inför utveck-
lingssamtalet. Detta samtal är också ett möte där elev, vårdnadshavare och lärare 
ses som jämlika parter. 
 
Den individuella utvecklingsplanens innehåll 

Det är viktigt att det framgår av den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen 
vilka insatser som ska göras av vem; skola, vårdnadshavare eller elev (Skolverkets 
allmänna råd, 2005). 
 

• planen bör utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor 
• att den uttrycker positiva förväntningar 
• den ska också innehålla de mål som eleven ska uppnå till nästa utveck-

lingssamtal och på lång sikt 
• planen får inte innehålla integritetskänsliga uppgifter 

 
Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla realistiska och uppnåbara mål 
för eleven och planen ska beskriva hur eleven ska nå dessa mål. Vidare ska pla-
nen utgå från var eleven befinner sig i förhållande till läroplanens och kurspla-
nernas mål. Eleven ska genom planen kunna uppfatta sitt arbete som menings-
fullt, begripligt och hanterbart och elevens självuppfattning ska stärkas. 
      Individuella utvecklingsplaner kan utgå från några övergripande målområden 
i läroplanen, som kunskapsutveckling och social utveckling. Den bör innehålla 
både kortsiktiga och långsiktiga mål. När kortsiktiga delmål formuleras, får målen 
att sträva mot inte tappas bort. Det är lämpligt att göra en prioritering och be-
gränsning av antalet mål i utvecklingsplanen. Uppgifter av sekretesskaraktär ska 
inte förekomma. Planen utvärderas vid nästa utvecklingssamtal (Skolverkets all-
männa råd, 2005). 
 
Skillnaden på en utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram 

Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (Skolverkets allmänna råd, 
2005). De flesta elever når längre än läroplanens och kursplanernas mål, men en 
del elever riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av år 5 och år 9. 
Visar det sig att en elev behöver särskilt stöd ska behovet utredas och ett åtgärds-
program upprättas. I detta dokument ska det framgå vilka insatser som ska slutfö-
ras. Den individuella utvecklingsplanen ersätter således inte åtgärdsprogrammet. 
En del elever kommer alltså att ha båda delar. 
      Den individuella utvecklingsplanen upprättas i anslutning till utvecklingssam-
talet, som sker minst en gång per termin. Åtgärdsprogram kan däremot upprättas 
när som helst under året. 
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     Skolsvårigheter behöver inte bara vara elevcentrerat utan kan bero på och 
förstärkas av arbetssätt, grupperingar, organisation, förväntningar, relationer och 
så vidare. Stödinsatserna bör därför utgå från en kartläggning av elevens hela skol-
situation. Av största vikt är att dessa åtgärder kontinuerligt utvärderas och följs 
upp (a.a). 
 

Skol-och barnomsorgsförvaltningens stödmaterial 

Det antyddes redan i inledningen av kapitel 1 att Skol-och barnomsorgsförvalt-
ningen i kommunen utgivit ett stödmaterial till de individuella utvecklingsplaner-
na. Detta stödmaterial Utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan och åtgärds-
program (2005) är avsett att hjälpa lärare och skolledare i grundskola och särskola 
i sitt arbete med de individuella utvecklingsplanerna. De vill underlätta arbetet 
med att skapa struktur kring utvecklingssamtal, dokumentation och kontinuitet i 
lärandet. 
      Detta stödmaterial utgör en sammanfattande skrift över Skolverkets allmänna 
råd (2005) och åskådliggör budskapet på ett lättförståeligt vis. Jag uppfattar det 
som att innehållet överensstämmer med Skolverkets riktlinjer. Stödmaterialet 
innehåller också en blankett för den individuella utvecklingsplanen. Avsikten 
med den är att den skall användas av kommunens skolor.  
 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att belysa betydelsen av de individuella utvecklings-
planerna för att uppnå läroplanens övergripande målområden, som kunskapsut-
veckling och social utveckling.  
 
Frågeställningar 
 

• Hur upplever lärare dokumentationen av elevens måluppfyllelse i förhål-
lande till målen i läroplanen och kursplanerna? 

 
• Hur upplever lärare elevens utveckling i förhållande till målen i läropla-

nen och kursplanerna? 
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Tidigare forskning 
I det här kapitlet följer en genomgång av de resultat som andra forskare kommit 
fram till. Jag försöker i studiens senare delar relatera dessa resultat till mitt eget 
problemområde. Som tidigare nämnts ovan finns det mycket lite forskning om de 
individuella utvecklingsplanerna (IUP). Här presenteras två rapporter, nämligen 
Ingela Elfströms rapport ”Varför individuella studieplaner? En studie om ett nytt 
utvärderingsverktyg i förskolan” (2005), samt en rapport om Individuell planering 
och dokumentation i grundskolan (2003) som Myndigheten för skolutveckling 
utgivit. 
 

En studie om individuella studieplaner  

Elfström vill i sin studie (2005) försöka förstå varför ett nytt verktyg tas i bruk. 
Dessutom vill hon förstå hur verktyget utformas och av vem. Hon undersöker 
också hur det påverkar vår syn på barn, kunskap och lärande och vidare hur det 
påverkar sättet vi utformar verksamheten i skolan. Det har blivit vanligt att kom-
muner skriver in i sina skolplaner att IUP skall utarbetas för varje barn, menar 
Elfström. Tanken är att dessa skall vara ett stöd för personalen i vardagsarbetet, 
men kanske främst i utvecklingssamtalet med barn och föräldrar. 
      Elfström fokuserar sig på förskolan, i egenskap av förskolechef, när hon bör-
jade planera studien. Hon upptäckte då att övergången mellan skolformerna är 
en central del i idén med IUP. Hon fungerar som en observatör i en arbetsgrupp 
som utarbetar ett gemensamt dokument för IUP i alla skolformer 1-19 år. I den-
na studie sker intervjudelen endast i förskolan och till år 3. 
      Elfström (2005) anser att arbetet med pedagogiska dokument resulterat i att 
våra invanda och förutfattade meningar om barnen visat sig. Vi behöver vara 
medvetna om vilka teorier vi bygger vårt handlande på. När vi vet detta går det att 
reflektera och förändra. Flera av Elfströms intervjupersoner menar att det behövs 
ett nytt verktyg för att tillvarata det enskilda barnets behov och för att möjliggöra 
att varje barn blir synligt i de stora barngrupperna. IUP behöver upprättas för 
barnens skull.         
      Elfström menar dock att vi måste fråga oss vilket barn vi synliggör. IUP är 
också ett utvärderingsinstrument för barnet. IUP blir även ett verktyg som styr 
den pedagogiska verksamheten, genom att tala om vad verksamheten ska innehål-
la. Flera deltagare i gruppen 1-19 år påpekade att de nationella proven styr un-
dervisningen mer än läroplanen och kursplaner. Det finns alltid en risk att utveck-
lingsinstrumentet ersätter målen (Dahlberg & Åsén 1994, refererad i Elfström, 
2005). På det viset återtas den makt från centralt håll, som det tidigare decentrali-
serats ifrån. 
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Tillkomst av IUP i kommunerna 

De vanligaste tillvägagångssätten att komma igång med IUP är enligt Elfström 
(2005): 
 
1. Politikerna har skrivit in det i skolplanen och förvaltningsledningen har fått 
uppdraget att tillse att ett gemensamt dokument utarbetas för IUP. Nämnden 
upplever att kommunen har ansvar för alla skolformer och detta påverkar sam-
mansättningen av den arbetsgrupp som tillsattes med representanter från alla 
skolformer 1-19 år. 
 
2. Från det att förskolan fick en läroplan har ett behov funnits, vilket resulterade i 
arbetets start på barnomsorgsförvaltningen. I skolan väcktes idén efter att många 
elever slogs ut under sitt första gymnasieår, trots att de klarade de nationella pro-
ven och hade godkänt i alla ämnen. Det behövdes ett instrument att relatera ut-
vecklingsplanen mot, alltså vad man skall uppnå i de olika ämnena. 
 
3. Ett initiativtagande av förvaltningschefen att ett gemensamt material utarbetas 
för alla förskolor i kommunen. Här finns inget politiskt beslut. 
 
4. Den lokala skolan eller förskolan beslutar sig själv för detta. Elfström trodde att 
IUP redan fanns i skolorna, men det visade sig att förskolan börjat på eget initia-
tiv. De ville vara förberedda om det skulle komma ett krav utifrån. Läroplanen 
var startskottet, eftersom upplevelsen att kraven på verksamheten och dokumen-
tationen av dem ökat (a.a). 
 
I skolan tror lärare att det är elevernas resultat i de högsta årskurserna som varit 
pådrivande, menar Elfström (2005). Alla elever klarar inte godkänt. Kraven på att 
uppmärksamma och utgå från varje individ får ett nytt verktyg att uppstå, liksom 
förändringarna i uppdraget för förskolan och förändringarna i skolan, som slopad 
timplan (a.a). 
      Enligt flera forskare ställs förskolan och skolan alltså inför nya problem och 
frågeställningar, som gör det nödvändigt att synliggöra våra omedvetna och med-
vetna teorier och vanor. Många forskare menar Elfström, anser att det som hän-
der i skolans värld inte bara är lokala företeelser utan ingår i ett globalt mönster, 
som är kopplat till både ekonomi och politik (a.a).  
 
Dokumentets utformning 

Elfström (2005) har i sin studie undersökt vilka som deltagit i utformningen av 
själva dokumentet och följande varianter har framkommit: 
 
1. En grupp tillsätts av förvaltningsledningen på uppdrag av politikerna. Gruppen 
innehåller representanter från alla skolformer och ett gemensamt dokument för 
alla skolformer 1-19 år utarbetas. 
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2. Initiativet att utarbeta ett dokument för alla förskolor i kommunen kom från en 
central chef. Förskollärarna tyckte den var för omfattande och har därför använt 
grundidén, men varje enhet har reviderat och förenklat efter sin egen smak. 
  
3. Förvaltningschefen och det pedagogiska utvecklingscentret har utarbetat mate-
rialet. De har därefter utbildat representanter för alla förskolor. Varje förskola gör 
därefter sin egen arbetsplan utifrån den gemensamma. På den ena F-9 skolan 
fanns redan en blankett för IUP för skolår 1-9. En gemensam diskussion hade 
dock startat hur den skulle fyllas i och man efterlyste ett gemensamt språk. 
 
4. På de förskolor/skolor där cheferna tillsammans med en arbetsgrupp pedago-
ger tagit fram dokumentet har initiativet att börja med IUP tagits av rektorer, för-
skolechefer eller pedagoger. I ett fall fanns föräldrarepresentanter med i arbets-
gruppen. I regel använder man sig av material som testats i liten skala och som 
revideras allt eftersom (a.a).     
 
Dokumentets innehåll och syfte 

I arbetet med de individuella utvecklingsplanerna använder man sig av dokument 
som består av två delar, menar Elfström (2005). Den ena delen är den som be-
skriver nuläget för eleven, själva checklistan/samtalsunderlaget. Den andra delen 
är själva dokumentet som är den individuella utvecklingsplanen. 
      I förskolan har läroplanen varit drivkraften i igångsättandet av arbetet att ut-
forma IUP, likaså använde man sig av läroplanen som ett stöd för att få fram frå-
geställningar i nulägesbeskrivningen. I skolan är grunden kursplanerna i de olika 
ämnena, samtidigt som den sociala och ibland den emotionella kompetensen 
betonas.  
   En kommun har utgått från Howard Gardners teorier om de sju intelligenserna 
(a.a). Enligt Steinberg (1994) menar Gardner att det finns sju generella kategorier 
för intelligens, nämligen: logisk-matematisk intelligens, visuell-spatial intelligens, 
verbal intelligens, social intelligens, musikalisk intelligens, fysisk intelligens och 
individuell intelligens. Skolan använder sig bara av ett fåtal av dessa, säger Gard-
ner vidare. I de övriga kommunerna i Elfströms studie (2005) kunde inte pedago-
gerna svara på varifrån deras checklistor kommit ifrån och de kopplade inte dem 
till någon teori. 
      Elfström har utifrån sitt empiriska material fått fram fyra övergripande syften 
med de individuella studieplanerna: 
 

• Elever från år 9 skall gå ut med godkända betyg. 
• Elevernas positiva utveckling skall beskrivas och de skall hjälpas vidare. 
• Elever med svårigheter skall hittas tidigare. 
• Den enskilda elevens övergångar mellan skolformer skall bli bättre. 
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 Enligt Elfström finns det tre olika målgrupper för ett fyrdelat syfte: 
 

• Syftet för barnets/elevens skull: Barnet behöver se sin egen utveckling 
och sitt eget lärande. 

• Syftet för föräldrarnas och lärarnas skull: För att barnet skall få hjälp att 
nå målet- att gå ut år 9 med godkända betyg behöver pedagogerna och 
föräldrarna se barnets utveckling och lärande. För att ytterligare underlät-
ta detta krävs bättre övergångar mellan de olika skolformerna. 

• Syftet för samhället: Att få elever att bli goda samhällsmedborgare; klara 
år 9 med godkända betyg, så att de klarar sig på gymnasiet.  

 
Elfstöm kan se ett syfte för pedagogerna också. De upplever att deras yrkesroll 
förstärks i deras arbete med IUP (a.a). 
 
Målbeskrivningar 

Elfström (2005) menar vidare att det är en lång tradition med föräldrasamtal både 
i förskolan och i skolan, dock med olika fokus. I skolan har fokus legat på hur 
eleverna klarar sig i skolämnena. I förskolan har uppmärksamheten varit på bar-
nets utveckling vad gäller motorik, språk, social och känslomässig utveckling och 
lek och hur barnen är anpassade till de vardagliga rutinerna i förskolan. 
      Uppdraget har förändrats genom att förskolan blivit en del av skolsystemet. 
Förskolan har fått läroplanen (Lpfö-98). Elfström kan se en förskjutning från 
frågor om anpassning till rutinsituationer mot frågor mer mot kunskapsinnehåll 
jämfört med undersökningar som gjorts före 1998 (Christina Gars, 2002 refere-
rad i Elfström, 2005). Elfström kan se denna förskjutning i hälften av dokumen-
ten rörande förskolan. 
      I skolan finns en annan trend. Där kommer inslag med hur eleverna klarar 
mat och raster, liksom deras kamratrelationer och sociala utveckling. Elfström 
tror att det kan bero på att sexåringarna kommit in i skolan, men den sociala 
utvecklingen skall beskrivas i utvecklingssamtalen för alla elever i grundskolan 
enligt Skolverket. (Skolverket: 2000: 3087 s 3, refererad i Elfström, 2005). 
      Elfström (2005) menar att de båda traditionerna närmar sig varandra, nämli-
gen förskolans tradition att se ”hela barnet” och skolans tradition att bedöma 
eleverna mot kursplanens mål och lägger till det som tidigare fattades. I förskolan 
finns nu kunskapsmål ”att sträva mot” och i skolan iakttas nu social och emotio-
nell förmåga. Nu läggs också fler aspekter till som motivation, önskningar, intres-
sen och nyfikenhet. Nu blottläggs barnens själ, dess innersta som skall styras. 
Enligt Gars (2002, refererad i Elfström, 2005) kunde man sitta av tiden om det 
inte fanns några problem, nu säger pedagogerna enligt Elfström att det är viktigt 
att tala om vad som är positivt för alla.  
      De individuella utvecklingsplanerna blir samtidigt ett styrinstrument för verk-
samheten, då ju det som utvärderas styr verksamheten. I förlängningen påverkar 
det också idéer om och definitioner av barn, liksom kunskap och lärande, menar 
Elfström. 

                                                                            147 



      Det har också funnits en önskan att eleverna skall uppleva en röd tråd i skol-
systemet, från förskolan till gymnasiet. Utvecklingsplanerna skall också ge den 
samsyn som läroplanerna eftersträvar att uppnå. Det finns inget exempel på att 
detta långsiktiga mål fungerar i Elfströms studie.  
       Elfström skriver vidare att skolministern Ingegerd Wärnersson menar att 
IUP tillsammans med utvecklingssamtalen och portfolio kan vara något som kan 
ersätta betygen på sikt. Denna diskussion förs i en tidningsartikel Fler vuxna i 
skolan (LO-tidningen 2001 08 31, refererad i Elfström, 2005). 
       Elfström får fram en bild att insamlandet av information är tidskrävande för 
pedagogerna. Hon tycker att man bör fråga sig vilket utrymme arbetet med IUP 
tar ifrån annan planering och verksamhet. Detta borde rimligen påverka den 
vardagliga verksamheten. Planeringstid måste tas i anspråk och det påverkar vad 
som skall uteslutas, eftersom tid inte avsätts för det ändamålet(a.a). 
Ett projekt om individuell planering och dokumentation i grundskolan 
 
Myndigheten för skolutveckling har skrivit en rapport om Individuell planering 
och dokumentation i grundskolan (2003). Denna rapport tillkom med den bak-
grunden att skolan skall stödja den enskilda elevens utveckling. Detta betonas i 
befintliga styrdokument. Läroplanen, Lpo 94, anger att undervisningen skall an-
passas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den skall likaså främja elevens 
fortsatta lärande och utveckling. Vidare anges det i grundskoleförordningen att 
lärare, förälder och elev skall samtala minst en gång per termin, om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling på bästa sätt kan stödjas. I departe-
mentsskrivelsen Elevens framgång – Skolans ansvar (2001) anger expertgruppen 
att varje elev har rätt till en individuell utvecklingsplan, till denna bör arbetslagets 
dokumenterade planering vara en förutsättning.  
      I regeringens skrivelse Utbildning för kunskap och jämlikhet (2002) skriver 
regeringen att skolan bör med tydligare skyldighet informera föräldrar och elever 
om elevens studieutveckling under hela grundskoletiden. Detta bör leda fram till 
en framåtsyftande individuell utvecklingsplan med information som grundar sig 
på elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen och kursplanen. Den 
24 oktober 2002 togs beslut av regeringen att Skolverket skulle låta tjugo grund-
skolor utveckla och dokumentera formerna för individuell planering och indivi-
duell dokumentation. Den 1 mars 2003 övergick regeringsuppdraget till Myndig-
heten för skolutveckling och rapportering till regeringen skulle ske senast den 1 
februari 2004. 
      Begreppet individuell planering och dokumentation finns inte i skolförfatt-
ningarna, enligt rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2003). Det har 
varit av betydelse för projektet hur skolorna uppfattar genomförandet av arbetet 
individuell planering. Projektet har inte utgått från begreppet individuell utveck-
lingsplan, då detta skulle begränsat projektets genomförande, allt i förhållande till 
regeringsuppdraget. 
      Projektet har innehållit två delar, en beskrivande del och en utvecklingsstöd-
jande del. Olika former för individuell planering och dokumentation har kommit 
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fram. Möjligheter och svårigheter har lyfts fram. Samtidigt beskrivs hur skolor 
hanterar och definierar olika begrepp. 
      De deltagande skolorna är geografiskt spridda över hela landet. Skolorna 
omfattar skolår 1-9, 1-6 och 7-9. Elevantalet varierar från 50 till 670 och represen-
tanter finns både från storstad och landsbygd. Samverkan har skett med Timpla-
nedelegationen vid urvalet av skolor. 
      Förutom den dokumentation skolorna utfört har projektgruppen komplette-
rat med elevintervjuer. Resultaten från dem visade att alla elever var nöjda med 
sin skola, sina lärare och sin skolgång (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Tillkomst av individuell planering och dokumentation  

Skolorna startar sin utvecklingsprocess vid väldigt olika tidpunkter, några tjugo år 
tillbaka, andra bara två till fem år tillbaka i tiden (Skolmyndigheten för skolut-
veckling, 2003). Sitt nuvarande arbete har skolorna närmat sig från olika håll. De 
flesta har dock påverkats av utvecklingssamtalen och införandet av Lpo 94. En 
del beskriver också att organisatoriska förändringar påverkat dem, som åldersin-
tegrerad undervisning eller inspiration av någon pedagogisk teori. Gemensamt för 
dessa skolor är att utvecklingen skett utifrån lärarnas upplevda behov av föränd-
ringar av verksamheten men även ett intresse för pedagogisk utveckling. 
 

1. Den åldersintegrerade undervisningen har krävt olika system i utveckling 
för att eleverna skall kunna organisera sitt arbete. 

2. Utvecklingssamtalet har inspirerat till utveckling. 
3. Arbetet har startat genom att skolan antagit en gemensam vision. 
4. Arbetet har startat med att skolan skaffade sig ett system för att utveckla 

skolans verksamhet (a.a). 
 
Utvecklingssamtal – avstämning av individuell planering 

Det är viktigt med regelbundna återkommande avstämningar, det anser alla sko-
lor (Myndigheten för skolutveckling, 2003). För de flesta skolor är utvecklings-
samtalet det självklara tillfället för detta. Vid det tillfället används ofta den samlade 
dokumentationen som underlag. Elev, lärare och förälder tittar på hur långt ele-
ven kommit i sin kunskapsutveckling och formulerar nya mål utifrån det. Dessa 
mål sparas och dokumenteras och utgör vanligen underlag för det kommande 
arbetet. Några skolor kallar detta för individuell utvecklingsplan. En del skolor 
skriver att också åtgärdsprogram upprättas och kompletteras till vissa elever (a.a). 
 
Individuell planering och dokumentation 

I beskrivningarna från skolorna framkommer hur de kombinerar det fortlöpande 
arbetet med olika redskap som samverkar i ett system (Myndigheten för skolut-
veckling, 2003). Redskapen används parallellt och har delvis olika funktioner. En 
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del skolor har redskap som utformas olika inom skolan, medan andra har ge-
mensamma redskap för hela skolan. Några skolor har kommunala uppdrag att 
utarbeta individuella utvecklingsplaner för varje elev. Någon skola uppfattade 
detta som en pålaga och ifrågasattes till en början av lärarna (a.a). 
 
Skolornas arbete med individuell planering och dokumenta-
tion 

Enligt rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2003) anser många skolor 
att anledningen till att de arbetar med dessa planer är att de utgår från det natio-
nella uppdraget som det formuleras i läroplan och kursplaner, hos andra är kopp-
lingen underförstådd. Följande anledningar har framkommit: 
 

1. Elevens ansvarstagande. De flesta skolorna tycker att eleven tränas att 
göra sitt bästa, lämna in arbete på utsatt tid och så vidare. 

2. Öka elevens inflytande och delaktighet. De blir mer delaktiga om de är 
med och planerar arbetet och utvärderar. 

3. Synliggörande. Elevens lärande och utveckling blir synligt för eleven själv. 
4. Ökar elevens motivation för skolarbetet. När eleverna kan påverka och 

utgå från sina behov blir de mer engagerade och får större lust.  
5. Det skall leda till ökad måluppfyllelse. Varje elev uppnår bättre målupp-

fyllelse, menar en skola. 
6. Skolorna får underlag inför utvecklingssamtalet. 
7. Ett stöd för läraren. Läraren anpassar arbetsuppgifter, svårighetsgrad, ma-

terial och arbetssätt efter elevens behov. 
8. Läraren skall ha en överblick över varje elevs lärande och utveckling. 
9. Dokumentationen är viktig för att kunna göra en rättvis bedömning av 

elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. 
 
Flera skolor anger att den individuella planeringen och dokumentationen har stor 
betydelse för kontakten mellan föräldrarna och skolan (a.a). 
 
Resultaten i rapporten (Myndigheten för skolutveckling, 2003) visar att följande 
möjligheter skapas i arbetet med individuell planering och dokumentation: 
 

1. Möjligheter kan skapas när de redskap man valt på den enskilda skolan 
samverkar. 

2. Eleven kan själv se och följa sin egen utveckling, exempelvis genom port-
folion. 

3. Föräldern får ökad möjlighet att följa sitt barns utveckling, samtidigt som 
den får ökad förståelse för skolans uppdrag. 

4. Det är lättare att fokusera på framsteg och det positiva i utvecklingen. 
5. Läraren ser varje elev. 
6. Det blir ett redskap för att inventera stödbehov m.m 
7. Det sker en stimulerande kommunikation med eleven. 
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8. Eleverna arbetar i högre utsträckning med rätt saker i förhållande till sin 
kunskapsnivå. 

9. Det blir ett redskap att förverkliga läroplanen och kursplanerna. 
10. Ett medvetet arbete och diskussioner kring detta ökar professionaliteten 

hos lärarna. 
11. Diskussioner utvecklar arbetssätten på skolan (a.a). 

 
Följande svårigheter framkom i rapporten (Myndigheten för skolutveckling, 
2003) vid arbetet med individuell planering och dokumentation: 

 
1. Dokumentation tar mycket tid. 
2. Undervisningstiden tillsammans med eleverna minskar. 
3. Individuell planering och dokumentation ger ökad arbetsbelastning. Lä-

rarna hamnar i konflikt mellan sina ambitioner. 
4. Arbetssättet kräver samarbete och samverkan mellan lärare. Detta är re-

surskrävande. 
5. Svårigheter att samtala kan uppstå av schematekniska skäl. 
6. Klassföreståndaren skriver mål, men elevens övriga lärare involveras för 

lite. 
7. Svårigheter att få tid att skapa gemensamma rutiner i arbetslaget. 
8. De flesta skolor anser att detta arbete kräver tid och kriterier för enskilda 

samtal mellan lärare och elev. 
9. Arbetet med att formulera mål och kriterier så att eleverna förstår dem 

tar mycket tid. 
10. Flera skolor anger att elevers förmåga att ta ansvar som en svårighet. 
11. Arbetssättet förutsätter självständighet och detta leder till svårigheter hos 

elever som saknar motivation. 
12. En skola påtalar risken med arbetssättet som stort ansvarstagande, men 

som många elever har svårt att hantera. 
13. Flera skolor anger som en svårighet att varken de nationella målen eller 

de lokala mål man formulerar är tillräckligt tydliga för eleverna. 
14. Skolan kan bli alltför förutsägbar med målarbetet. 
15. Det finns en risk att det fokuseras på enbart mätbara kunskaper. 

 
En risk finns också att man med detaljerade mål riskerar att fokusera svagheter 
hos eleverna istället för deras starka sidor (a.a). 
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Teori 
Detta kapitel är uppdelat på två avsnitt. Första avsnittet omfattar en kort historisk 
överblick av begreppen kunskap, utbildning och social utveckling och dess inne-
börd. Andra avsnittet behandlar fenomenologin som teoretisk utgångspunkt.  
 

Individuella utvecklingsplaner på empirisk bakgrund 

Kunskap, utbildning och social utveckling 

De individuella utvecklingsplanerna skall enligt Skolverket (Skolverkets allmänna 
råd, 2005) utgå från några övergripande målområden i läroplanen, som kun-
skapsutveckling och social utveckling. Vad menas då med kunskap, utbildning 
och social utveckling? Hur har begreppet utbildning uppfattats genom åren? 
      Den pedagogiska filosofin analyserar centrala begrepp (Stensmo 1994). Vad 
är  pedagogik, uppfostran, undervisning, utbildning? Vad är det som skiljer dessa 
begrepp åt? Många brittiska pedagogiska filosofer som Peters, Hirst och Wilson 
och amerikanska kollegor som Scheffler och Soltis har försökt innebördsbe-
stämma begreppen education, educate och educated.  
      Wilson säger att ”education” kan beteckna en produkt men också en pro-
cess(Stensmo, 1994). På svenska kan det engelska begreppet ”education” betyda 
både uppfostran och utbildning. För att beskriva den pedagogiska vetenskapens 
domäner på svenska så används tre begrepp; uppfostran, undervisning och ut-
bildning. Enbart begreppet uppfostran användes i tidig svensk pedagogisk veten-
skap. Därefter blev uppfostran och utbildning pedagogikens forskningsområde. 
Det som Sveriges förste pedagogikprofessor, Bertil Hammer betecknade med 
begreppet uppfostran används i dagens språkbruk av begreppen uppfostran och 
undervisning och utbildning (a.a). 
      I läroplanen från 1980 betecknar begreppet fostran kommunikation av värde-
ringar och normer (Stensmo, 1994). Begreppet undervisning betecknar kommu-
nikation av kunskaper och färdigheter. Både fostran och undervisning betecknas 
av begreppet utbildning. 
      En läroplan är ett slags program som styr och kontrollerar en utbildnings 
innehåll. Ett läroplansarbete har utgångspunkt i frågorna vad och hur kan stoff 
läras in/ut. Det innefattar också frågan varför ett visst ämne, vissa moment skall 
inläras. Den läroplan ett samhälle väljer bestäms av historiska, ekonomiska, socia-
la och kulturella omständigheter (a.a). 
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Kunskap 

Hur har begreppet kunskap uppfattats och hur uppfattas det idag? Enligt Lpo 94 
är det den kunskapssyn som utgår ifrån att kunskap är något som människor kon-
struerar, som präglar skolans nuvarande styrdokument (Skolverket, 2001). Vi 
försöker alltså förstå, förklara och ge mening åt de fenomen vi noterar i vår om-
givning.  
      När det gäller synen på individens lärande och individens sätt att skapa kun-
skap sker det i ett samspel mellan individen och omgivningen. Lärandet är situa-
tionsbundet och bygger på att hela individen ingår i ett socialt sammanhang där 
mening skapas och kunskap uppstår. Den enskildas lärande ses som en aktiv 
individuell och social process. I Lpo 94 talas det om fyra olika kunskapsformer: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Lärandet sker inte i någon speciell 
ordning, utan i alla former samtidigt, därför betonas betydelsen av helhet, sam-
manhang och mening (a.a). 
      Eleverna skall uppmuntras till att övas och själva bedöma sina kunskaper och 
sitt lärande och att bedöma värdet av och meningen med kunskaperna, detta som 
ett led i sitt lärande. Målet är att kunskap är något som upplevs meningsfullt i sig 
själv. Läraren skall också utgå från varje individs behov, dess förutsättningar, erfa-
renheter och tänkande (a.a). 
      Hur mäts elevers kunskap? Korp (2003) skriver att det är viktigt att olika be-
dömningsmetoder används, för att kunna utvärdera och främja lärande av olika 
slag och inom olika områden. Steinberg menar att förr var läraruppgiften mycket 
tydlig):  
 

Man ”lärde ut” sitt ämne, kontrollerade och betygsatte vad eleven kunde. (Stein-
berg, 1994, s.16) 
 

De moderna läroplanerna kom, med början 1969, att ha en ambition att se till 
hela eleven och det poängterades ett ansvar för fostran, inte bara inlärning. Stein-
berg menar att skolans uppdrag idag omfattar mer än att överföra kunskap (Ste-
inberg, 2004). Den här utvecklingen speglar den förvandling som ägt rum inom 
näringslivet. I arbetslivet har attityd och personliga egenskaper alltid varit viktiga. 
Formell utbildning och formell kompetens är viktigt, men i valet mellan olika 
personer tar man den med bäst social kompetens, högst motivation och störst 
pålitlighet. Detta får konsekvenser vad skolan lär ut och skolans arbetssätt. Stein-
berg säger: 
 

Att träna ansvarstagande, social kompetens, empati och samarbete och att upp-
muntra till framtidstro och optimism gällande elevens möjligheter att påverka sin 
livssituation blir allt viktigare. Genom detta blir våra val av undervisningsmetoder 
avgörande, för det är bl. a via vår metodik som vi tränar dessa egenskaper och atti-
tyder. (Steinberg,  2004,  s. 80) 
 

Man kan konstatera att många av de ”nya” pedagogiska modellerna inte är särskilt 
unika för tiden idag (Maltén, 1987). Comenius uttalade följande: 
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Man får inte lära lärjungen något, vars nytta man inte kan uppvisa för honom. (Mal-
tén, 1987, s. 16)  

 
Enligt Stensmo (1994) säger Aristoteles att undervisningen inte skall vara lika för 
alla, eftersom människor är olika och har olika förutsättningar. Locke anser också 
att varje barn har olika läggning och undervisningen måste anpassas därefter. 
Locke menar också att människan successivt formas av erfarenheter (jämför Lpo 
94 föregående sida). Han säger vidare att stoffet bryts ner i ett antal konkreta 
målbeteenden. Eleven instrueras att stegvis försöka utföra beteenden som efter-
liknar dessa målbeteenden. När eleven utfört rätt beteende får eleven en för-
stärkning/belöning. Utvärdering genomförs där faktiskt beteende jämförs med 
målbeteende (jämför Lpo 94 föregående sida). 
      Varje pedagog bör enligt Stensmo (1994) ha en uppfattning om några filoso-
fiska frågor som är grunden för en pedagogisk teori. Enligt Stensmo listar Wes-
tergaard  tio olika aspekter som kan finnas med i en pedagogisk teori. Stensmo 
anser att åtminstone fem av aspekterna bör ligga till grund för en pedagogisk 
grundsyn: 
 

1. Kunskapssynen. Vilken kunskap är betydelsefull? Hur fås kunskap? 
2. Etiksynen.  Vilka värderingar kommer till uttryck? Vad är gott eller ont? 

Vad är bra eller dåligt? 
3. Människosynen. Behandlar frågeställningar hur man uppfattar elever-

na/deltagarna som människor. Är människan/eleven ond eller god, passiv 
eller aktiv? Skall det finnas ”morötter” eller ”piskor” för att motivera per-
sonen? 

4. Samhällssynen. Hur uppfattar man en utbildnings relation till det omgi-
vande samhället. Skall utbildningen förändra eller anpassas till samhället? 

5. Den pedagogiska situationen. Denna behandlar frågor om utlärnings-och 
inlärningsperspektiv. I den pedagogiska situationen, vem är det som är 
den centrala figuren? Är det läraren som strukturerar och lär ut från sitt 
vetande eller är det eleven som lär in och arbetar med material utifrån 
sina intressen? 

 
Filosofiska frågor väcks i den pedagogiska verksamheten i skola och arbetsliv. 
Särskilt då i epistemologi (kunskapssyn) och etik. I en översikt av undervisningens 
praktik menar Stensmo att den amerikanske pedagogen Philip Jackson identifie-
rat två undervisningstraditioner. Dessa är baserade på olika epistemologier. Den 
ena benämner han mimesisk, där kunskapen är ett efterliknande av verkligheten. 
Detta innebär att eleverna skall efterlikna lärarens kunskap. Den andra benämns 
transformativ. Här menas att kunskap är en personligt präglad omvandling av 
uppfattningen om verkligheten. Varje person har sin verklighet utifrån tidigare 
egna erfarenheter. Läraren fungerar här som handledare till eleven som söker sin 
egen kunskap (a.a). 
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Humanistisk pedagogik 

I början av 70-talet växte begreppet humanistisk pedagogik fram i USA (Stein-
berg, 1994). Här vill man placera eleven i centrum och öka tilliten till elevens 
förmåga att tänka självständigt, ta ansvar och använda sin fantasi. I modern tid är 
John Dewey, USA:s främste pedagog, en utbildare som såg som skolans uppgift 
att stärka självständigt tänkande. Andra personer som arbetat med hur självstän-
digt tänkande växer fram är Jean Piaget. Lawrence Kohlberg tog Piagets idéer och 
vidareutvecklade dem till en teori om moralisk utveckling. Louis Raths skrev 
mycket om kritiskt tänkande och Jerome Bruner betonade begreppsinlärning. 
Dessa pedagoger hävdar att hur man lär sig är det viktiga. Traditionen idag bygger 
på tanken att vad man lär sig är det viktigaste (a.a).  
      En pedagogisk modell som vuxit fram sedan den humanistiska pedagogiken 
kom i fokus är Howard Gardners tankar om ”sju intelligenser”. Skolan inriktar 
sig på endast ett fåtal av dessa intelligenser (Steinberg, 1994). Det var endast den-
na modell som några pedagoger kunde härleda till i Elfströms studie (se kapitlet 
Tidigare forskning). Lpo 94 har en önskan att vilja förstå och ge mening åt de 
fenomen vi har i vår omgivning. Detta har en förankring i fenomenologin.  
      Steinberg (2006) menar också att i ett ledarskap är det viktigt att frigöra kraft 
och styrka hos individen, för att den skall ta ansvar, initiativ och samarbeta (jäm-
för Lpo 94 föregående sida). Denna humanistiska psykologi har kunnat knytas till 
fenomenologin. Enligt Steinberg är Rollo May ett av de stora namnen. Han tar 
individens beskrivning av sina upplevelser på allvar. 
 

Vetenskapens teori 

Teoretisk utgångspunkt 

För att förstå och kunna belysa det material jag insamlat har jag valt att utgå från 
den fenomenologiska vetenskapsteorin. Jag har gjort det valet eftersom jag vill 
belysa hur lärare upplever den individuella utvecklingsplanen. Syftet är att under-
söka vad som framträder för lärare i deras erfarenheter vid upprättandet av den 
individuella utvecklingsplanen, både beträffande dokumentationen av elevens 
måluppfyllelse i förhållande till målen i läroplanen och kursplanen och av elevens 
utveckling  i förhållande till läroplanen och kursplanerna. 
      Det innebär att varje upplevelse är unik och att det inte går att generalisera 
erfarenheter eller upplevelser. Det förutsätter att jag kan lägga mina egna förutfat-
tade meningar och tidigare erfarenheter åt sidan, för att möjliggöra att det centrala 
kommer fram i lärares upplevelser.  Bengtsson säger i Sammanflätningar: 
 

I fenomenologin gäller det att varken ta vetenskapliga teorier, sunda förnuftet eller 
vilka som helst åsikter för givna; det gäller i stället att göra full rättvisa åt de objekt 
som är föremål för undersökningen - må det vara matematiska eller logiska objekt, 
känslor, fysiska ting, kulturobjekt, sociala institutioner m.m (Bengtsson, 1993, s. 25-
26) 
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I denna studie är objektet lärares upplevelser av den individuella utvecklingspla-
nen. Min förhoppning är att en utökad kunskap om lärares perspektiv både kan 
användas av dem själva och av andra för att formulera krav som kan resultera i 
förändring. Bengtsson (1993) säger vidare att det fenomenologin går ut på, är att 
på något vis få grepp om sakerna, som de visar sig i erfarenheten.  Att kunna be-
greppslägga dem, utan att våldföra sig på dem. Fenomenologin är alltså inte en 
metod i traditionell betydelse, där principer skall leda forskningen. Undersök-
ningarna skall ledas av sakerna själva som de visar sig. Detta fordrar en öppenhet, 
följsamhet och sensibilitet, till skillnad från en klassifikation under fasta kategori-
er.  
      Stensmo skriver i Vetenskapsteori och metod för lärare (2002) att grunden till 
den moderna fenomenologin lades vid sekelskiftet av den tyske filosofen Ed-
mund Husserl (1859-1938). I hans tidigare skrifter hävdas att fenomenologin skall 
beskriva de psykiska fenomenen utan att förklara dem orsaksmässigt. Han mena-
de att vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga fenomenet, utan bara män-
niskans upplevelse av fenomenet. Mot den bakgrunden menar jag att lärares upp-
levelser av den individuella utvecklingsplanen utgör ett fenomen.  
       Stensmo (2002) säger vidare att ordet fenomenologi kommer från det grekis-
ka ordet phainomenon, det som visar sig. Fenomenologi är läran om det som 
visar sig eller framträder för medvetandet. Bengtsson (1993) säger att fenomeno-
login är en erfarenhetsfilosofi. Stensmo (2002) fortsätter med att den feno-
menologiska forskningen har som mål att klargöra människans upplevelser och 
erfarenheter, enligt Husserl. Det innebär att upplevelser respektive erfarenheter 
måste ”kläs av” och renas från förutfattade meningar eller teorier man har om 
dem, för att nå människans rena väsen. Därför är det viktigt att jag kan sätta min 
förhandsinställning inom parentes och undvika att ge ett omdöme om upplevel-
sen, då kan jag komma åt det essentiella. Detta kallar Husserl den fenomenolo-
giska reduktionen. 
      Jakobsson menar också i Idéer till en ren fenomeologi och fenomenologisk 
teori (2004) att fenomenologins ledmotiv är ”att gå till sakerna själva” att studera 
det som är givet, utan att tänka på vissa filosofiska teorier. ”Sakerna själva” är i 
den här studien lärares upplevelse av de individuella utvecklingsplanerna.  
   Kvale säger i Den kvalitativa forskningsintervjun att:  
 

Reduktionen kan beskrivas som att man försöker sätta den vetenskapliga förkun-
skapen om fenomenet inom parentes för att komma fram till en förutsättningslös 
beskrivning av fenomenets väsen. (Kvale, 1997, s. 55). 

 
Fenomenologisk reduktion innebär att man kritiskt analyserar sina förutfattade 
meningar, alltså inte en absolut frånvaro av förutfattade meningar. 
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Livsvärlden 

Fenomenologin som kvalitativ forskningsansats vill beskriva livsvärlden (Stensmo, 
2002). Forskningens uppgift är att systematisera och abstrahera verkligheten med 
begrepp så den blir gripbar. Den har också uppmärksammat fyra aspekter av 
människans livsvärld; upplevelser av kropp, tid, rum och relationer till andra. 
      I denna studie är livsvärlden tid intressant, eftersom det är lärares upplevelser 
av de individuella utvecklingsplanerna här- och- nu som studeras. Människan 
existerar i tiden. Hon kan uppleva tiden både som linjär (minnen, nuet, framti-
den) och cirkulär (nuet blandas med minnen och framtidsplaner).  
      Enligt fenomenologin är det närvarande- ”här- och- nu” den enda tid som 
existerar (a.a). 
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Metod 
I det här kapitlet redogör jag för mitt val av metod. Jag använder mig av den kvali-
tativa forskningsintervjun i den här studien. Detta känns nödvändigt om jag skall 
kunna nå fram till lärarens perspektiv om de individuella utvecklingsplanerna, 
med fenomenologin som förebild. 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Intervjun är fenomenologins främsta datainsamlingsmetod, enligt Kvale (1997). 
Forskningsintervjun grundar sig på vardagens samtal och det är ett professionellt 
samtal. Detta samtal har både en struktur och ett syfte. Forskningsintervjun är 
däremot inte ett samtal mellan likställda parter, då det är forskaren som definierar 
och kontrollerar situationen. I intervjun byggs kunskap upp, vetenskaplig kun-
skap, genom samspelet mellan dessa två personer som utbyter synpunkter och 
samtalar om ett ämne av gemensamt intresse.  Denna intellektuella förståelse som 
växer fram kan leda både till ökad förståelse och förändring. Syftet med intervjun 
är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Ett annat 
syfte är att söka nya dimensioner hos det tema man undersöker, eftersom det inte 
är ovanligt att de intervjuade drar fram nya och oväntade aspekter av de fenomen 
man studerar, vilket är förhoppningen i denna studie (a.a). 
      Utgångspunkten i fenomenologin är det att den enda verklighet som männi-
skan kan ha kunskap om, enligt Kvale (1997) är den upplevda verkligheten ge-
nom egna och andras erfarenheter. Jag har därför valt att försöka belysa de indi-
viduella planerna ur lärarens perspektiv. Det som framträder för oss, gör det med 
anledning av våra tidigare erfarenheter, därför kan valet av lärare som har erfa-
renheter av olika former av dokumentation om elevers lärande lättare förstås.  
 
Urval 

I denna studie är tre 7-9 skolor utvalda. Valet av skolår 7-9 kändes naturligt, efter-
som det är i år nio målen skall vara uppnådda enligt läroplanen och kursplaner-
na.  
      Dessa tre skolor är utvalda också av den anledningen att de är belägna inom 
samma kommun, nämligen Jönköpings kommun och lyder därmed under sam-
ma kommunala skolplan. Med avsikt tillhör de dock tre skilda rektorsområden, 
då jag är intresserad av om det kan finnas några likheter och/eller olikheter vad 
gäller arbetet med de individuella utvecklingsplanerna mellan dessa områden. Jag 
har försökt finna elevmiljöer som kan ha olika inverkan på lärarens arbete med 
de individuella utvecklingsplanerna. Några faktorer som beaktas här är familjer-
nas inkomst, att ha invandrarbakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.  
      En av skolorna (skola 1) har dessutom deltagit i projektet Individuell plane-
ring och dokumentation i grundskolan (se kapitlet Tidigare forskning, Myndighe-
ten för skolutveckling, 2003). Denna skola deltar också i en försöksverksamhet, 
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vars syfte är att skolan använder sig av ett dataprogram, dev talk, för registrering av 
elevfrånvaro och dokumentation av elevutveckling. Försöksverksamheten har 
pågått i ett och ett halvt år. Skola 2 deltar också i försöksverksamhet med data-
programmet dev talk, sedan ett och ett halvt år tillbaka. Skola 3 har ej deltagit i 
någon försöksverksamhet. 
      Urvalet av lärare har skett med tanke på att följande ämnen skall vara repre-
senterade, så långt det varit praktiskt möjligt: Sv, Eng , Ma, språk, SO, NO, este-
tiskt-praktiskt ämne och specialundervisning. Anledningen till detta är att lärare 
har olika erfarenheter beroende på vilket ämne som undervisas. Detta resulterar i 
att cirka sex lärare per skola intervjuas, eftersom en lärare oftast undervisar i flera 
ämnen. 
      Vidare har de lärare som deltagit i undersökningen flera års erfarenhet av 
elevdokumentation. Lärarna är också fördelade från olika arbetslag inom varje 
skola. 
      Antalet personer som bör intervjuas styrs av hur många som behövs, för det 
du vill veta (Kvale, 1997). Det blir frågans komplexitet som avgör det. Det är inte 
antalet som är avgörande, utan intervjuernas kvalité. 
      Jag fastställde alltså inte från början antalet lärare som skulle ingå i undersök-
ningen. Syftet i denna studie är ju att belysa denna lärargruppens upplevelser. I 
denna undersökning har femton lärare intervjuats. 
 
Förberedelse av intervjuer 

Undersökningen inleddes med att skolledaren på respektive skola fick ett infor-
mationsbrev om den tänkta undersökningen med en förfrågan om möjligheten att 
genomföra detta (bilaga 1). Enligt Kvale (1997) sker inte de etiska avgörandena på 
något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan aktualiseras under hela 
forskningsprocessen.  
      Därefter kontaktades VFU-ansvarig på respektive skola för att hjälpa mig med 
namn på passande lärare enligt ovan nämnda önskemål. Dessa lärare kontaktades 
för att bli informerade om undersökningen och med en förfrågan om att delta i 
undersökningen (bilaga 2). De får medvetet endast informationen att vi skall prata 
om de individuella utvecklingsplanerna, eftersom jag inte vill att deras tankar skall 
bli styrda i någon riktning. Enligt Kvale (1997) bör intervjupersonerna informeras 
om intervjuns syfte och själva intervjuförfarandet genom en inledande orientering. 
      Intervjupersonerna får själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Dessa 
intervjuer genomförs under månaderna december och januari. Tidpunkten är 
vald då intervjupersonerna inte kände sig stressade eller tyngda av övrigt skolarbe-
te. De ombeds att medtaga dokument tillhörande IUParbetet. Två provintervjuer 
utfördes. 
 
 
Genomförande av intervjuer 
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Jag inspireras av fenomenologin och således inleds samtliga intervjuer med en 
mycket öppen fråga, nämligen Hur upplever du de individuella utvecklingspla-
nerna? Jag har dock haft ett antal frågor (bilaga 3) i beredskap ifall ett behov av 
detta skulle uppkomma. Samtliga intervjuer har avslutats med frågeställningen 
Vad tycker du är själva poängen med de individuella utvecklingsplanerna?    
      Mestadels har intervjuerna förflutit på det viset att intervjupersonerna pratat 
väldigt fritt och länge på denna öppningsfråga. Det har endast varit nödvändigt att 
intervjupersonerna upprepat eller förtydligat sina uttalanden, så att jag med sä-
kerhet uppfattat dem rätt.   
      Även om strukturen liknar ett vardagligt samtal har den kvalitativa  forsknings-
intervjun ett eget angreppssätt och egen frågeteknik (Kvale, 1997). Det kan ut-
tryckas på det viset att den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, där 
man är koncentrerad till vissa teman. Kvale menar vidare att dessa kan omfatta 
förslag på frågor. Det är då viktigt att den första frågan är en öppen fråga.  
     Samtliga intervjupersoner är intervjuade på sin arbetsplats. Intervjuerna sker i 
utrymmen som de själva valt, allt för att det skall kännas bekvämt i intervjusitua-
tionen. Dessa lokaler har varit ganska små och lite avsides, så att vi undvikit att bli 
störda.   
      Sammankomsten inleds med att intervjupersonen återigen får läsa  informa-
tionsbladet och skriva under denna (bilaga 2). Intervjupersonen påminns här om 
att längden på intervjuerna är cirka 30-40 minuter och att alla intervjuer kommer 
att behandlas konfidentiellt. Data som identifierar intervjupersonen kommer inte 
att redovisas. Det är endast delar av citat som kommer att återges i undersökning-
en. Enligt Kvale (1997) bör det ske ett skriftligt avtal när det gäller användningen 
av intervjun. Detta bör vara underskrivet av både intervjuperson och intervjuare. 
      Denna studie har för avsikt att belysa och göra en presentation av denna lä-
rargruppens upplevelser och föreställningar om de individuella utvecklingspla-
nerna och kan alltså i detta avseende knytas till fenomenologin. Min avsikt är att 
hitta det som lärare upplever vara kärnan, själva essensen, i de individuella ut-
vecklingsplanerna.  
 
Analys av intervjuer 

Alla intervjuer har skrivits ut och varje intervju har fått en egen kod, för att jag 
skall kunna veta vem som har sagt vad. Jag har läst varje intervju flera gånger. 
Detta har jag gjort mycket noggrant, för att möjliggöra en sortering av materialet i 
olika kategorier. Jag plockade alltså isär materialet först, innan jag startade katego-
riseringen. Därefter använde jag mig av rubriker som sorterades under områden 
utifrån de frågeställningar jag har i mitt syfte: 
 

• Hur upplever lärare dokumentationen av elevens måluppfyllelse i förhål-
lande till målen i läroplanen och kursplanerna? 

• Hur upplever lärare elevens utveckling i förhållande till målen i läropla-
nen och kursplanerna? 
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Jag har alltså försökt följa Spiegelbergs fenomenologiska arbetssätt (Bjurwill, 
1995). Först har jag tydliggjort fenomenet, alltså lärares upplevelser av de indivi-
duella utvecklingsplanerna. Analysen har varit inriktad på hur jag uppfattat dessa 
delar. Därefter har jag kategoriserat, försökt se själva essensen (kärnan) i materia-
let. Vidare har jag skapat min bild av resultatet genom att vara medvetet kritisk, 
med tanke på min egen förförståelse. Samtidigt med detta har jag försökt se sam-
band och göra kopplingar till andra närliggande fenomen. Som jag nämnde ovan 
har jag läst intervjuerna flera gånger, just av den anledningen att inte missa något 
och undvika att dra för snabba slutsatser. Slutligen har jag reflekterat över detta 
och gjort en egen tolkning. Tillsammans syftar processen till att få ett bättre grepp 
om fenomenet, nämligen hur lärare upplever de individuella utvecklingsplanerna. 
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Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet från de femton utförda intervjuerna. I före-
gående kapitel har tidigare beskrivits hur respektive skola och intervjuperson 
erhållit en egen kod.  
      Resultatet redovisas utifrån syftet med denna studie, nämligen vilken betydel-
se lärare upplever att IUPn har för elevens måluppfyllelse av läroplanens över-
gripande mål. Kapitlet redovisas i två olika områden. Varje område har i sin tur 
fem underrubriker vardera. 
       
Det första området har följande fem underrubriker: 
 
Dokumentation av elevens måluppfyllelse 
 

• Dokumentation av elevresultat och lärande 
• Målbeskrivningar 
• De individuella planernas tillkomst och innehåll 
• Ett gemensamt och sakligt språk i IUPn 
• Formulering av IUP 

 
Det andra området har följande fem underrubriker: 
 
Elevens utveckling i förhållande till målen 
 

• IUPn efter utvecklingssamtalet 
• Kunskap 
• IUPn vid förändringar i skolsituationen 
• Lärares upplevelse av elevens måluppfyllelse 
• Poängen med IUP 

 

Dokumentation av elevens måluppfyllelse 

Dokumentation av elevresultat och lärande 

 När skolorna i den här studien utformar elevernas individuella utvecklingsplaner 
startar samtliga skolor detta arbete på likartat sätt, nämligen med att skapa någon 
form av dokumentation över elevens resultat och lärande. Alla tre skolorna an-
vänder sig av någon form av dokumentation där samtliga undervisande lärare till 
en elev medverkar.       
      Hur denna dokumentation går till varierar dock mellan skolorna, mellan 
arbetslagen inom samma skola och även inom respektive arbetslag i den här stu-
dien. I min studie har tre kategorier framkommit, nämligen:  
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Kategori 1: Dokumentationen sker digitalt, via dataprogrammet dev talk. 
Programmet möjliggör en kontinuerlig rapportering till elev och hem under ter-
minen, rörande elevs frånvaro och arbetsresultat. 
 
Kategori 2: Dokumentationen sker med hjälp av speciella dokument, som upp-
rättats av lärare och dess utformning kan variera både inom och mellan arbetsla-
gen. 
 
Kategori 3: Dokumentationen utför förtroendeläraren. Detta sker först efter att 
en muntlig överläggning skett med samtliga undervisande lärare. 
    
Kategori 1 

Det framkommer i intervjuerna att lärare uppfattar dev talk som ett bra verktyg 
till att få en helhetsbild av eleverna. Dataprogrammet med dess dokumentation 
används av alla lärare på skolan. Här sker en kontinuerlig rapportering under 
terminen av undervisande lärare över varje elevs frånvaro och arbetsresultat. Hur 
frekvent denna rapportering är beträffande arbetsresultat varierar mellan lärare. 
Inför utvecklingssamtalet gäller dock för samtliga undervisande lärare att svara på 
alla elevens frågor i respektive ämne, samt att ge en bild av elevens lärande i rela-
tion till läroplanens och kursplanernas mål.  
     Vidare framkommer det att dev talk är praktiskt då det möjliggör arbete i bo-
staden. Tidigare, när de skrevs för hand, kunde läraren inte ta hem dokumenten. 
Dev talk uppfattas också tidsbesparande på det viset att du slipper samla in do-
kument från alla undervisande, som senare skall sammanställas. 
 

Före dev talk ville vi ha in kommentarer från alla håll och det var ett väldigt jobb. 
Det tog mycket tid. Personligen tycker jag dev talk är bättre. Jag är inte alls främ-
mande för att sitta och skriva på datorn. Jag skriver ungefär lika fort som för hand. 
Alla gör ju inte det, men jag tycker att det har fungerat jättebra och det är lite lättare 
att kunna arbeta med det hemma. De gamla papperen kunde man ju inte ta hem. 
Den stora fördelen med detta, som jag ser det är att du har en kommentar i varje 
ämne från eleven. (Skola 1 lärare E) 

 
Det som lärare uttalar som den riktigt stora vinsten med dev talk är dialogen med 
eleverna. Läraren skriver direkt till eleven och måste då tänka lite extra på sin 
formulering. Tidigare skrevs omdömet till elevens förtroendelärare som skulle 
tolka dess innehåll. 
      I dev talk kan föräldrarna ta del av denna löpande information. Inför utveck-
lingssamtalet bör föräldrarna ha tagit del av omdömesunderlaget, är så inte fallet 
har vanligtvis läraren med en kopia till utvecklingssamtalet.     
 

Jag hade ju utvecklingssamtalsunderlag från kollegor, men då var det ju skrivet till 
mig för vidarebefordran till eleven. Det är ju det som är fördelen med dev talk att 
du skriver till eleven, då måste man ju tänka lite mer på hur man skriver istället för 
att tänka lite halvslarvigt. Tidigare skulle det ju ändå filtreras genom en kollega. Det 
blir ju en mycket bättre kommunikation nu, tycker jag. (Skola 2 lärare H)  
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Kategori 2 

I denna kategori framkommer att lärare utarbetar, dels ett dokument med fråge-
ställningar rörande elevens skolsituation som tas hem i anslutning till  utvecklings-
samtalet. Dels ett dokument där undervisande lärare skriver sina omdömen i 
respektive ämne. Detta dokument får ej elev och förälder ta del av förrän vid 
utvecklingssamtalet. Det sker på det viset att läraren återberättar vad lärare skrivit 
i respektive ämne. 
      Dessa dokument är inte gemensamma för skolan. Variationen är också stor 
inom arbetslagen, eftersom varje lärare i regel utarbetar egna dokument. De do-
kument som har utformningen av att läraren i respektive ämne kan se vad läraren 
tidigare skrivit uppfattar lärare som fördelaktigt, eftersom läraren då lättare kan 
följa elevens utveckling. 
      Det lärare uppfattar som en brist är att föräldrarna inte finns med i kommu-
nikationen förrän vid utvecklingssamtalet. Lärare uttrycker en önskan att detta 
kunde bli fallet med ett digitalt program.  
 

Jag har ett formulär som eleven tar hem och som de fyller i tillsammans med föräl-
der och som sedan skall med till utvecklingssamtalet. Det är inget gemensamt for-
mulär för arbetslaget eller skolan, men de är ganska lika. Den tillsammans med 
kommentarerna från lärarna är grunden för vårt samtal. Lärarkommentarerna får 
de del av först under utvecklingssamtalet.[…] (Skola 3 lärare N) 
 
Vi har lite gemensamma material som vi använder oss av lite av och till.  Vi försöker 
vidareutveckla det. Sedan har jag då själv genom åren gjort en omdömeslapp som 
varje lärare får tillbaka inför varje samtal, som följer eleven under högstadiet.[…] 
(Skola 3 lärare M) 
 

 
Kategori 3  

Dokumentationen sker i dessa arbetslag på det viset att lärarna föredrar att ha en 
muntlig överlämning av sina omdömen om eleverna. Förtroendeläraren träffar 
således samtliga sina elevers lärare under ett speciellt tillfälle. Lärare uttalar att de 
på det viset undviker momentet att tolka vad en kollega skrivit. Vid den muntliga 
överlämningen finns möjlighet att få förtydliganden och det är lättare att avläsa 
kollegan.  
      Förtroendeläraren gör därefter en sammanställning över materialet, som se-
dan presenteras för elev och förälder under utvecklingssamtalet. Lärare uppfattar 
det som en fördel att läsa sina egna kommentarer och inte någon annans.  
  

I vårt arbetslag föredrar vi det muntliga. Andra tycker det är bättre att sitta hemma 
med dev talk. Men så fort det är skriftlig information från en annan person kan jag 
tolka det på flera sätt. Jag kan inte riktigt se undertonen eller vad personen ifråga 
skriver. Vi har en muntlig överlämning i vårt arbetslag.[…] (Skola 1 lärare C) 
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Målbeskrivningar 

För att kunna utarbeta en IUP är det nödvändigt att målen i de olika ämnena är 
kända. Lärare uttalar att det har blivit större krav på dem att presentera målen för 
eleverna. Det är en väldigt vanlig uppfattning att lärare arbetat mycket med mål-
beskrivningar både under speciella dagar, konferenstillfällen eller under andra 
typer av pedagogiska samtal.  
      I undervisningen presenteras målen inför varje ämnesområde och det uppfat-
tar lärare som tydligt och konkret både för eleverna och för dem själva. Språklä-
rare upplever att betygskriterierna i språk mer omfattar hela terminer, medan det 
är mer avgränsat i kortare ämnesområden i So och No, vilket gör det mer lättför-
ståeligt för eleverna.  
      Samtidigt uttalas en önskan om att ytterligare förtydliga och konkretisera des-
sa målbeskrivningar. Detta gäller speciellt kunskapsmålen som presenteras för 
eleverna i de omdömesdokument som utgör underlaget till IUPn. Lärare funde-
rar över hur de skall formulera sig, så det leder till en utveckling av eleven.  
 

[…] I omdömena hänvisar man inte mycket till kunskapsmålen. Det är väl det vi 
måste jobba mer med. Just hur man kopplar till målen, att bli tydligare, tror jag. 
(Skola 3 lärare N) 

 
Lärare uttalar att det är svårt att beskriva vad elever skall utföra för att nå de högre 
betygen VG och MVG i underlaget till IUP. Dessa elever sköter sig och utvecklas 
hela tiden, men lärare upplever att de nästan får ”pressa fram” något, för att kun-
na få en formulering.  
      Mina data pekar på att lärare inte uppfattar några större svårigheter med att 
presentera målen i undervisningen, inför olika ämnesområden. Däremot upple-
ver lärare det betydligt svårare att uttrycka kunskapsmålen i varje betygsnivå för 
eleverna i underlaget till IUP.  
       

Vissa elever är ju så bra att då blir det bara kunskap inte det sociala.[…] Då kan man 
tänka så här, hur ska jag formulera mig så att det ändå leder till en utveckling. Det 
är mycket lättare att säga något till dom här svaga eleverna som ligger lite lägre ner 
på kunskapsnivån, än att säga någonting till dom som redan har utvecklats. (Skola 1 
lärare D) 
 
Det är svårigheter att skriva kring elever som fungerar bra. Det finns ju mål för dom 
med, men de fungerar, kommer i tid, gör sitt bästa. De är duktiga, men då måste 
man hitta mål för dom. […] det gjorde man ju inte tidigare,  då var det jobba på, allt 
är ok som det är.  Ja, det är svårare. (Skola 3 lärare N) 
 

De individuella utvecklingsplanernas tillkomst och innehåll  

Mina data pekar tydligt på att lärare i skola 2 och 3 uttalar en osäkerhet över vad 
IUPn skall innehålla. Det framkommer att lärare efterlyser ett gemensamt beslut 
om detta. 
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      Enligt Skolverket (2005) skall den individuella utvecklingsplanen innehålla 
realistiska och uppnåbara mål för eleven och planen ska beskriva hur eleven skall 
nå dessa mål. Den skall vidare inte vara ett bedömningsinstrument utan vara 
framåtsyftande, samtidigt som den i elevens lärandeprocess blir ett aktivt verktyg.  
      Lärare i skola 1 uttalar att IUPn skall innehålla både sociala och kunskaps-
mässiga mål. Lärare i skola 2 och 3 uttalar också detta, men med större osäker-
het. 
 
Skola 3   

Skola 3 har tillsatt en arbetsgrupp som har uppgiften att hitta former för arbetet 
med IUPn och dess innehåll. Skolan har hittills enats om att använda sig av det 
dokument för IUP som kommunen framtagit.  
      I intervjuerna uttalas att IUP kan innehålla strävansmålen, medan andra lärare 
arbetar mer med kortsiktiga mål, som exempelvis att komma i tid, fråga mer och 
göra läxorna bättre. Vissa lärare arbetar både med kortsiktiga-och långsiktiga mål. 
Andra upplever att IUPn skall vara framåtsyftande och inte som tidigare, då be-
skrivningarna var mer hur det hade varit. 
    

[…]Sen är det meningen att planen skall vara framåtsyftande. Var sätter vi in insat-
serna? Vad behöver jag utveckla? Når jag målen? Det är väl positivt.[…] (Skola 3 lä-
rare L) 
 

Skola 2 

Lärare i skola 2 upplever att de arbetar väldigt olika med de individuella utveck-
lingsplanerna. Det har förekommit diskussioner i arbetslagen, men inga  gemen-
samma beslut har tagits. 
 

[…]Det finns ju papper på hur en IUP ska vara, ett levande dokument och så vida-
re. Sen vet jag inte hur det fungerar i praktiken och vi gör jätteolika på den här sko-
lan. Vi har heller inte diskuterat hur vi skall ha det på skolan, så att det känns själv-
klart hur det skall vara.[…] (Skola 2 lärare G) 

 
Vidare uppfattar lärare att det är viktigt med information om vad IUPn skall in-
nehålla. Det uttalas att IUPn känns luddig, eftersom alla skolor gör på sitt sätt, 
vilket resulterar i att varje lärare själv funderar över dess innehåll.  
      Det dokument däremot som utgör underlaget för utvecklingssamtalet och 
IUPn upplever lärare i skola 2 att det diskuterats mycket kring. Skolan deltar i 
försöksverksamheten med dev talk och det har pratats väldigt mycket om hur de 
skall använda dev talk i förarbetet. Det sägs att det inneburit en väldigt stor för-
ändring att arbeta med detta digitala program och att det varit ett omfattande ma-
terial att bli införstådd med. Vanligtvis använder sig lärarna av det dokument för 
IUP som följer det digitala programmet.  
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      Lärare uppfattar dev talk som positivt. Programmet har påverkat lärare till att 
vara mer tydliga och konsekventa i sina formuleringar till elever, eftersom du 
pratar direkt till eleven. Alla lärare måste nu också skriva till eleven. 
      Det blir också tydligare för elever som inte når G, då de får markeringar di-
rekt i dev talk. Informationen att eleven inte når G kommer snabbare ut än tidi-
gare då föräldrar skulle kontaktas per telefon. Det uttalas att det möjligen är lätta-
re också för dem som vill nå de högre betygen att fråga skriftligt i dev talk vad 
som krävs för ett betyg, än att fråga läraren muntligen. 
 
Skola 1 

Lärare i skola 1 avviker på det viset att de upplever att de diskuterat och bestämt i 
respektive arbetslag hur de individuella utvecklingsplanerna skall utformas och 
vad de skall innehålla. På denna skolan startade arbetet med en slags drömver-
sion om en skola med ett mer flexibelt schema, där en veckovis planering skulle 
vara möjlig. Samtidigt ville lärarna ha en kontinuerlig dialog med elev och föräl-
der. Skolan har efter det medverkat både i projektet Individuell planering och 
dokumentation i grundskolan (se kapitlet Tidigare forskning) och försöksverk-
samheten med dev talk (se inledning av detta kapitel). Dokumentet för IUP som 
används här utgör en  blandad konstruktion av insamlade idéer.  
      Vissa arbetslag uppfattar IUP som bestående av tre ”ben”, nämligen arbetsla-
get, utvecklingssamtalet och loggboken.  
 

Det är tre ben. Arbetslaget, där vi kommunicerar väldigt väl med varandra.  Utveck-
lingssamtalet där elev, förälder och skola lägger upp de mål som gäller för just den 
här eleven.  De tar tid, cirka 1 timme per termin.  Loggboken, där vi kommunicerar 
både med elev och förälder varje vecka.  Det är dom tre benen våra IUP står på. 
(Skola 1 lärare F) 

 
Lärare uppfattar loggboken som en mycket viktig del i arbete med IUP. Lärare 
och elever planerar veckans arbete på måndagen, för att sedan på fredagen ha 
överlämning av veckans arbete. Lärarna samlar på sig information om sina förtro-
endeelever och delger dem detta i sina loggböcker. De försöker hålla betoningen 
på de positiva händelserna. Ibland sätter de upp korta mål, veckomål, som utvär-
deras på fredagen. Det kan ibland också vara stående frågor under en period. Det 
viktigaste med frågorna är att det inte skall gå att ge ett kort svar, eller bara ja eller 
nej. I de fall det skulle vara så, finns alltid frågan varför med. Elever och föräldrar 
uppmanas att bläddra igenom loggboken veckorna före utvecklingssamtalet, för 
att se om det utkristalliseras något mönster över deras skolarbete. Stämmer detta 
mönster överens med lärarnas omdömen? 
      I vissa arbetslag är definitionen inte lika tydlig över IUP: 
 

Det beror på vad man menar med IUP, som jag ser det har vi den varje vecka, i 
elevernas loggböcker  för varje vecka skriver vi mål, olika typer av mål. Mål som har 
med deras sociala relationer, kamrater att göra.  Det kan vara mål som är mer foku-
serat på något ämne, sen utvärderas dom någon vecka efter.[…] (Skola 1 lärare E)             
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Ett gemensamt och sakligt språk i IUPn 

Det finns lärare på samtliga skolor som efterfrågar en samstämmighet beträffande 
språkbruket. Lärare uttalar en önskan att enas kring ett speciellt sätt att uttrycka 
sig på. Det känns viktigt att det finns ett gemensamt uttryckssätt, eftersom IUPn 
delges hemmet. Det är inte lyckligt att föräldrar kan uppfatta det som att det finns 
olika kompetens vid jämförelse av arbetslag och skolor.    
 

[…] Det finns ingen samstämmighet kring dom. Vi ligger i startgroparna. Vi har ing-
et system vi enats kring, som språkbruk.  Att vi har enats om ett speciellt sätt att ut-
trycka sig. Det kan variera väldigt mycket, dels beroende på vem eleven är och dels 
vem som skrivit dom. (Skola 3 lärare N) 
 
 
Jag tycker det är positivt med IUPn, men sen känner man väl att vi aldrig har haft 
någon fortbildning i hur vi ska skriva den. Jag känner att vi borde fått reda på vad 
som är viktigt att skriva och hur det skall skrivas, så att vi skriver lika på skolan. Det 
finns säkert  tankar på vad som är viktigt.  Jag vet hur jag skriver, men jag vet inte 
hur någon annan skriver. (Skola 2 lärare K) 
 

 
Formulering av IUP 

Inför utvecklingssamtalet så har alltså samtliga skolor ett dokument som utgör 
underlaget från samtliga undervisande lärare. Skolorna 1 och 2 har dessutom 
reflektioner från eleverna. Skola 1 har i vissa fall också kommentarer från föräld-
rarna. 
      Samtliga skolor poängterar att själva formuleringen av IUP styrs av elevens 
önskningar till förändring. Det är viktigt att det är realistiska mål för eleven och att 
de mål som ställs känns överkomliga för eleven. Formuleringen sker i samråd 
med eleven. Lärare uttalar att de kan få hjälpa och styra elever lite som har svå-
righeter att se vilka insatser som bör vidtas. Detta kan göras utifrån det underlag 
som finns från samtliga undervisande lärare. 
      Skolorna 2 och 3 känner att föräldrarna bör få mer information på ett tidigare 
stadie än vad som är fallet nu. De skulle då vara bättre förberedda inför utveck-
lingssamtalet. 
 

[…]Det blir ju inte ett jämbördes samtal, för det är ju det man vill att de kommer hit 
och är lite mer förberedda. Vi är inte där än kan jag känna, utan det är mer ett in-
formationsgivande från lärarnas sida.[…](Skola 3 lärare O) 
 
Det är en liten nackdel med dev talk och det är att föräldrarna inte är inne och tit-
tar. De har tappat bort sitt lösenord. […] De säger att datorn är trasig[…] (Skola 2 lä-
rare J) 

 
Det framkommer i studien att variationen är stor mellan alla lärare vad gäller vem 
som skriver den individuella utvecklingsplanen. Vissa lärare skriver IUPn i sam-
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råd med elev och förälder, andra lärare låter eleven formulera sin IUP själv ut-
ifrån det samtal de haft tillsammans elev, förälder och lärare. En tredje variant 
förkommer också där både elev och lärare skriver IUPn. 
       Skola 3 saknar elevens synpunkter före utvecklingssamtalet. Dessa framförs 
muntligen först under utvecklingssamtalet. Lärare efterlyser strategier för att få ta 
del av dessa tidigare på något vis. 
 

Elevens utveckling i förhållande till målen  

IUPn efter utvecklingssamtalet 

Det framkommer i intervjuerna att samtliga lärare förvarar elevernas individuella 
utvecklingsplaner till nästa utvecklingssamtal. Alla lärare kopierar också denna, så 
att elev och förälder har tillgång till ett eget exemplar.  
      Det är en väldigt vanlig uppfattning att det är svårt att få IUPn att bli ett aktivt 
verktyg i elevens lärande. Lärare uttalar att dokumentet inte tas fram förrän till 
nästa utvecklingssamtal, då det utgör underlag för samtalet och det sker en utvär-
dering av formulerade mål. En lärare uttalar följande svar på frågan ”Har ni 
framme IUPn någon gång mellan samtalen?” 
 

Nej. Det händer väl, man borde det. Det är lite dåligt med det. Det är ju det som är 
det svåra att hålla dem vid liv. (Skola 3 lärare H) 

 
Skola 2 och 3 använder IUPn som underlag vid nästa utvecklingssamtal och gör 
en utvärdering av denna, medan skola 1 mer försöker aktualisera de formulerade 
målen genom att låta eleverna reflektera över detta i sina loggböcker. De har ett 
särskilt dokument som eleverna förvarar i sin loggbok där en mer övergripande 
målsättning för hela högstadiet finns noterad, samt olika delmål som framkommit 
under utvecklingssamtalet och finns på IUPn. För att göra IUPn mer levande 
används loggboksdokumentet till att fylla på kontinuerligt med mål som upp-
kommer mellan utvecklingssamtalen. 
 
Kunskap 

Samtliga skolor arbetar och har arbetat mycket med att tydliggöra målbeskriv-
ningar både för eleverna och för sig själva (se under rubriken Målbeskrivningar).  
      Lärare på skola 2 uttalar att det påverkat undervisningen på det viset att den 
blir mer individualiserad. När lärare måste vara mer tydlig i dialogen med eleven, 
har det höjt medvetenheten hos läraren.  
      I ett arbetslag på skola 3 började lärare fundera över varför många elever 
upplever stress. Det visade sig då att eleverna upplevde det extra jobbigt vid prov-
situation. Detta resulterade i att arbetslaget avskaffat alla förberedda prov och 
menar att eleverna skall lära för livet, inte för proven. 
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Det är olika synsätt vad kunskap är, för vi vill ju få dem att lära för livet inte för pro-
ven. Det är målsättningen och minska stressen. (Skola 3 lärare M) 
 

Vidare uttrycker lärare från skola 3 att de försökt utveckla målbeskrivningarna 
ytterligare, genom att de sett målbeskrivningarna mer långsiktigt först. Därefter 
har de sett dem arbetsområdesvis och slutligen lektionsvis. Varje lektion inleds 
med en målbeskrivning och avslutas med en utvärdering.  
      Arbetslagen på skola 1 använder loggboken som ett viktigt verktyg i läropro-
cessen att ha åsikter och kunna motivera dem. Detta tränas genom att göra utvär-
deringar av arbetsområden och hela terminsutvärderingar. Lärare uttrycker det 
viktiga i att kunna ha åsikter och även att efter hand kunna uttala dem, då det är 
en viktig grund i många ämnen. Elevens självförtroende stärks när de får skriva 
utan att bli avbruten av någon, samtidigt som de ganska direkt får positiv feedback 
av läraren i loggboken. Eleverna växer av att även få feedback för småsaker, upp-
lever lärare.  
      Lärare på skola 1 uttalar vidare att de använder sig av ett dokument i loggbo-
ken (se ovan) där de skriver upp kunskapsmål och då vill de få eleverna att förstå 
att det är kvalité som är av betydelse, ej kvantitet. I dokumentet anges också socia-
la mål. Arbetet med ämneskunskaperna fungerar inte för eleven i arbetet till-
sammans med varandra om inte de sociala bitarna hamnar rätt. Det är många 
faktorer som påverkar kunskapsutvecklingen och lärare uttrycker att det är viktigt 
att eleverna blir medvetna om det.  
 
IUPn vid förändringar i skolsituationen  

Lärare uppfattar det som viktigt att kunna följa elevens utveckling från tidigare 
skolår. Skolverket (2005) menar att för att skapa förutsättningar för kontinuitet i 
elevens lärande vid byten av lärare, grupp och skola är IUPn ett viktigt instru-
ment. Denna skall ju följa eleven alla skolår. Det är endast skola 1 som uttalar att 
en överlämning nu sker från tidigare år, vilket de uppfattar som positivt. Ett pro-
blem är dock fortfarande att de elever som kommer från ett annat rektorsområde 
inte har med sig sina individuella utvecklingsplaner. 
 

Folk kan ju söka utifrån […]och där får vi ju ingen överlämning.  De eleverna är ju 
mer ett blankt kort och de eleverna vet jag inte hur vi skall komma till rätta med […] 
(Skola 1 lärare A) 
 
Det som är bra är att de kört på de årskurser som vi tar över nu. Så då får vi ta del 
av det innan, så nu kan man verkligen snacka om en utvecklingsplan. (Skola 1 lärare 
C) 

 
Lärares upplevelse av elevens måluppfyllelse 

Det är en väldigt vanlig uppfattning hos lärare i studien att eleven blivit mycket 
mer medveten om varför eleven får ett visst betyg. Betyget kommer inte längre 
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som en överraskning. Det framkommer tre kategorier beträffande elevers mål-
uppfyllelse.  
      Lärare i kategori 1 uppfattar att arbetet med IUPn konkretiserat målen och 
det har blivit tydligt för eleven vad som gäller och att det underlättar för eleven att 
nå målen. Det hjälper också läraren i arbetet att skapa bra förutsättningar för 
eleven att kunna nå målen.  
 

Ja, absolut. Ju tydligare saker och ting är och ju lättare tillgängligt för föräldrarna, 
desto bättre. Det känns så. (Skola 2 lärare H) 
 

Kategori 2 uppfattar det som att IUPn kan utvecklas till något bra, men det be-
hövs mer arbete med att ytterligare förtydliga målen. 
 

Det krävs att man tydliggör saker och ting mer, då tror jag att det blir bra. Tydligare 
måluppfyllelse. (Skola 3 lärare N) 

 
Kategori 3 uppfattar IUPn i nära samarbete med loggboken vilket möjliggör en 
god kommunikation med både elev och förälder. Detta resulterar i att alla parter 
är välinformerade och har en hög medvetenhet om elevens prestationer.  
      Genom loggboken får eleven också någon form av bekräftelse av sina lärare 
hela tiden. Det sker utvärderingar, vilket kontinuerligt tydliggör elevens behov. 
Lärare uttalar också att kraven på eleven blivit mer individualiserat och mer rimli-
ga genom arbetet med IUPn. Det blir mer tydligt vad som är realistiskt att uppnå 
just för denna eleven. 
      Lärare uppfattar det som att detta nära arbete till varandra gör att de inte tap-
par elever på samma sätt som tidigare. Förut kunde elever helt ge upp. Detta 
arbete ger betydligt bättre förutsättningar för att eleven skall nå målen och det har 
också bekräftats i betygsstatistiken. Alla når inre inte målen, men betydligt fler. 
 

Alla når inte målen men betydligt fler nu än tidigare. Det har vi statistik på, sen vi 
började med det här. (Skola 1 lärare F) 

 
Poängen med IUP 

Lärare uppfattar att poängen med IUPn är att elevens mål konkretiseras. Målen 
tydliggörs både för läraren, eleven och föräldern. IUPn hjälper eleven att upp-
täcka vad han/hon vill, vad som kan vara realistisk mål, vad som redan fungerar 
bra och vad eleven behöver arbeta ytterligare med. IUPn konkretiserar också för 
alla parter hur eleven skall nå sina mål. 
       

Hjälpa eleverna med att komma på vart dom vill. Hur dom ska nå dit, skriva ner så 
det blir konkret för dom. (Skola 2 lärare G)   

 
Eleven blir mer medveten om sitt lärande och tar samtidigt ett större ansvar för 
detta. Föräldrarna blir också mer engagerade. Eleven tränar sig i och lär sig att 
framföra sina synpunkter och åsikter.     
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Eleverna blir mer medvetna om sitt eget lärande, tar större eget ansvar. Föräldrarna 
blir mer engagerade.[…] (Skola 3 lärare O) 

 
IUPn innebär att det blir synligt för eleven att det verkligen finns en individuell 
plan. Det finns ett skrivet dokument över ett reflekterande samtal mellan dessa 
tre parter. Detta dokument fungerar också som ett stöd för minnet.  
      Lärare uttalar också att dokumentet gör det möjligt för parterna att få en över-
sikt över skolår 7-9 och hela grundskolan. IUPn möjliggör att du på ett enkelt och 
bra sätt kan följa elevens utveckling. 
 
Sammanfattning av resultatet 

Mina resultat pekar på att lärare upplever att arbetet kring de individuella utveck-
lingsplanerna varierar väldigt mellan skolorna och även mellan arbetslagen inom 
respektive skola. Detta gäller både till dess innehåll och till hur själva dokumenta-
tionen utförs. Själva dokumentet för IUPn är ej heller gemensam för dessa sko-
lor.  
      Lärare uppfattar de individuella planerna positivt och det framkommer i stu-
dien att det finns en tilltro till dokumentet och till arbetet kring denna. Vad be-
träffar elevens måluppfyllelse framkommer tre kategorier. Kategori 1 uppfattar att 
IUPn förenklar elevens förutsättningar att nå målen. Kategori 2 uttalar en tro på 
att elevens förutsättningar att nå målen ökar, men detta förutsätter ett fortsatt ar-
bete med att ytterligare förtydliga målen. Kategori 3 uppfattar IUPn i ett nära 
samarbete med loggboken. Detta skapar en god kommunikation med både elev 
och förälder, vilket resulterar i att fler elever når målen nu än tidigare.   
 

Slutsatser av resultat  

Dokumentation av elevresultat och lärande 

Resultatet i denna studie visar att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna 
varierar mellan skolorna. Samtliga skolor startar dock arbetet på likartat sätt, näm-
ligen med att skapa någon form av dokumentation över elevens resultat och 
lärande. I underlaget till denna dokumentation deltar samtliga undervisande lära-
re till eleven. Detta följer helt Skolverkets riktlinjer (Skolverkets allmänna råd 
2005) att elevens samtliga lärare behöver medverka i utvärderingen och bedöm-
ningen av elevens resultat för att kunna ge en allsidig bild av elevens lärande. Det 
som ligger till grund för upprättandet av den individuella utvecklingsplanen är 
lärarnas sammanfattande iakttagelser och bedömningar som tidigare varit under-
lag för utvecklingssamtalet.   
      När arbetet på skolorna går vidare mot hur dokumentationen utförs är det 
slut på likheterna. Det råder en variation mellan skolorna, liksom mellan arbets-
lagen och även inom arbetslagen på respektive skola. Enligt Skolverket (2005) är 
det av betydelse att det finns gemensamma rutiner och former för dokumentation 
av elevernas utveckling och lärande på den enskilda skolan. I rapporten från 
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Myndigheten för skolutveckling (2003) påminner beskrivningarna från de skolor-
na med resultaten i denna studie genom att en del skolor har redskap för denna 
dokumentation som utformas olika inom skolan, medan andra har gemensamma 
redskap för hela skolan. 
      En dokumentationsform som förekommer i detta resultat är i digital form. 
Detta uppfattas av lärare som ett bra verktyg till att få en helhetsbild av eleverna. 
Lärare uttalar det också som positivt att ha en direkt dialog med eleven, därige-
nom undviks momentet med tolkningar av omdömen. Denna dokumentations-
form omnämns inte alls i tidigare forskning. 
      De lärare som använder sig av den typ av dokument som innehåller samman-
ställning över lärares omdömen som endast lärare har tillgång till, ser det som en 
brist att varken elev eller förälder får del av materialet förrän vid utvecklingssam-
talet. Enligt Skolverket (2005) är det viktigt att elev och vårdnadshavare ges möj-
lighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Detta problem omnämns varken 
i Elfströms (2005) studie eller i rapporten från Myndigheten för skolutveckling 
(2003). Där är i båda fallen tidsåtgången till dokumentationen problemet och min 
uppfattning är att de inte kommit steget längre, nämligen till hur elev och förälder 
på bästa sätt skall kunna ta del av dokumentationen, vilket är fallet hos lärare i 
min studie.  
      En vanlig uppfattning som uttalas av lärare är att de arbetat mycket med mål-
beskrivningar. De målbeskrivningar som presenteras i undervisningen uppfattar 
lärare som tydligt och konkret både för dem själva och för eleverna. Det som 
lärare ytterligare vill förtydliga är kunskapsmålen som presenteras för eleverna i 
omdömesjournalerna och som är underlaget för IUPn. Lärare uttalar att de har 
svårigheter att beskriva vad som skall utföras för elever som arbetar mot de högre 
betygen VG och MVG. Enligt Lpo 94 skall eleven uppmuntras till att övas och 
själv bedöma sina kunskaper och sitt lärande. Enligt Stensmo (1994) säger Aristo-
teles redan på sin tid att undervisningen inte skall vara lika för alla, eftersom 
människor är olika och har olika förutsättningar. 
 
Kunskap 

Det finns lärare som upplever att arbetet med målbeskrivningar påverkat under-
visningen till att bli mer individualiserad. Läraren måste numera vara mer tydlig i 
dialogen med eleven, detta har höjt medvetenheten hos läraren. Enligt Lpo 94 så 
ses den enskildas lärande som en aktiv individuell och social process. Enligt 
Stensmo (1994) anser Locke redan på sin tid att varje barn har olika läggning och 
undervisningen måste anpassas därefter. 
      Lärare uttalar också att de har en önskan att eleverna skall lära för livet, inte 
för proven, vilket resulterat i att förberedda prov avskaffats. Detta överensstäm-
mer med Lpo 94 där det sägs att kunskap är något som skall upplevas värdefullt i 
sig. Detta uttalades också av Comenius (Maltén, 1982), nämligen att lärjungen 
inte skall läras något, som man inte kan uppvisa nyttan med. 
      Lärare uttrycker att eleven får träna sig i att utvärdera sina arbeten, träna sig i 
att framföra sina åsikter och att ta ansvar. Steinberg (1994) menar att eleven skall 
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placeras i centrum och att tilliten till elevens förmåga att tänka självständigt skall 
öka. Myndigheten för Skolutveckling (2003) visade också i sina resultat att de 
flesta skolor uppfattade att elevens ansvarstagande ökade. En del i materialet i 
den här studien uttalar att eleven också tränas i att se sina styrkor, vilket också 
framkommer i rapporten från Myndigheten för Skolutveckling (2003). 
    
IUPn efter utvecklingssamtalet 

En vanlig uppfattning bland lärare är att det är svårt att få IUPn att bli ett aktivt 
dokument. Det är vanligt att dokumentet endast tas fram vid utvecklingssamtalet. 
I Elfströms (2005) studie och i rapporten från Myndigheten för skolutveckling 
(2003) framkommer det att IUPn används just som underlag vid utvecklingssam-
talen. Målet med att IUPn skall vara en röd tråd i skolsystemet från förskolan till 
gymnasiet, uttalas vara en svårighet i båda dessa rapporter och i två skolor av tre i 
denna studie.  
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Diskussion 
Den här studiens avsikt har varit att beskriva lärares upplevelser av de individuella 
utvecklingsplanernas betydelse för elevens måluppfyllelse. I det sista kapitlet följer 
först en diskussion om undersökningsmetoden och därefter egna reflektioner 
gällande studiens resultat. 
 

Diskussion av metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Syftet med denna studie är att belysa den här gruppen lärares upplevelser av de 
individuella utvecklingsplanerna. Detta gjorde att jag valde den kvalitativa forsk-
ningsintervjun som metod, eftersom det är fenomenologins främsta datainsam-
lingsmetod. Samtliga intervjuer både inleddes och avslutades med en mycket 
öppen fråga. Mitt syfte har varit att utifrån dessa lärares beskrivningar kunna ana-
lysera och förstå det som varje lärare upplever vara kärnan i de individuella ut-
vecklingsplanerna.   
      När jag som intervjuare har tolkat och analyserat materialet har jag upplevt det 
som viktigt att vara observant på de svårigheter och fel som kan uppkomma. Jag 
har därför försökt vara lyhörd för det som uttalats, likaså har det varit betydelse-
fullt att jag varit observant på att inte vara så styrd av mina redan formulerade 
frågor. 
      Vidare har jag försökt sätta parentes kring de värderingar och erfarenheter jag 
redan har, eftersom jag dagligen är i den verksamhet studien beskriver. Jag har 
försökt ”hålla ordning på mig själv” som professor T. Kroksmark (seminarium, 
24 november 2006) uttrycker det. Jag har också försökt upptäcka eventuella 
mångtydiga och motsägelsefulla uppfattningar som kan ha uttalats. Det får heller 
inte bli så att metoden blir ett mål i sig (Schütz, 2002). Jag har varit observant på 
att verkligheten inte anpassats efter metoden.  
  

Diskussion av resultat 

Dokumentation - jämförelse mellan skolor 

Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna varierar mellan skolorna. Arbe-
tet varierar också mellan arbetslagen på vissa skolor och det kan även variera 
inom respektive arbetslag. Detta tror jag beror på, vad beträffar variationen mel-
lan skolorna, att skolorna haft väldigt olika sätt att påbörja sitt utvecklingsarbete. 
Detta överensstämmer med Elfströms (2005) resultat, där initiativtagare kan vara 
allt från förvaltningschef till den lokala skolan med elevens resultat i de högre 
årskurserna som pådrivande kraft. Liknande resultat visas i rapporten från Myn-
digheten för skolutveckling (2005) där skolorna startar sin utvecklingsprocess vid 
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väldigt olika tidpunkter och där skolorna närmat sig arbetet från olika håll. Många 
har dock påverkats av utvecklingssamtalet och Lpo 94, vilket är fallet även i min 
studie. Mina skäl till denna uppfattning är att det i intervjuerna uttalas väldigt olika 
tillvägagångssätt vid starten av detta arbete.   
      Jag gör även den tolkningen att tidpunkten för start av detta arbete troligen 
också påverkats av skolans upplevda behov av de individuella utvecklingsplaner-
na. De tre skolorna är utvalda utifrån helt skilda elevmiljöer. Några faktorer som 
beaktats är familjernas inkomst, invandrarbakgrund och föräldrarnas utbildnings-
nivå. Skola 1 har låga inkomster, låg utbildningsnivå och har hög andel invand-
rarbakgrund. Skola 3 utgör motsatsen med höga inkomster, hög utbildningsnivå 
och låg andel invandrarbakgrund, medan skola 2 intar mellanpositionen. Jag upp-
fattar det som att skola 1 haft ett behov av att finna ett redskap för att eleven skall 
nå målen för godkändnivå. Detta behov har näst intill inte funnits hos skola 3 och 
i mindre hög grad hos skola 2 i jämförelse med skola 1. Detta har förmodligen 
styrt och påverkat diskussionerna på skolorna. Vidare har troligen viljan att delta i 
olika försöksverksamheter och intresset att hitta olika tillvägagångssätt att nå dessa 
mål påverkats av dessa behov.  
      Skola 1 startade arbetet för flera år sedan, bestående av en lärargrupp, som 
hade en slags drömvision om en kontinuerlig dialog mellan lärare, elev och föräl-
der, samt att finna former för ett mer flexibelt schema. Flera studiebesök gjordes 
och slutligen hittade skolan en egen form för användandet av loggboken. Skolan 
har därefter medverkat i flera försöksverksamheter, nämligen En timplanelös 
skola, Individuell planering och dokumentation i grundskolan och dataprogram-
met dev talk ( se kapitlet Metod, under rubriken Urval). 
      Denna skola (skola 1) har alltså förberett sig på olika sätt under lång tid för 
den kommande IUPn. Skolans lärare uppfattar det som att när IUPn blev lag-
stadgad, så var de redan i gång med detta arbetssätt. Samtliga lärare på skolan 
använder sig av ett gemensamt dokument för IUP, som utarbetats genom åren 
och som användes långt före kommunens utarbetade dokument. De har inte sett 
någon anledning till att byta detta. Arbetet skiljer sig mellan arbetslagen på det 
viset att en del använder sig av bara loggboken, andra använder sig av både logg-
bok och dev talk. Skolans lärare uttalar att de diskuterat och bestämt i respektive 
arbetslag om arbetet kring IUPn. Mina resultat visar på en enhetlighet på denna 
skola. Samtidigt pekar mina resultat på att det finns en, dock en marginell sådan, 
uppfattning om svårigheter med att beskriva målen i IUPn för de högre betygen.        
       Skola 2 uttalar att de arbetat mycket med målbeskrivningarna i de olika äm-
nena enligt Lpo 94. Lärare uppfattar det som att de arbetar väldigt olika med 
IUPn och efterfrågar ett kommunalt gemensamt utarbetat direktiv och dokument. 
Ett sådant finns utarbetat sedan årsskiftet 06/07 (se kapitlet Bakgrund, under 
rubriken Skol- och barnomsorgsförvaltningens stödmaterial) och jag tycker det är 
beklagligt att lärare inte har kännedom om detta. Skolan deltar i försöksverksam-
heten med ett digitalt program, dev talk, vilket uppfattas positivt och det är där 
arbetet haft sin tyngdpunkt. Det finns inget gemensamt beslut om vilket IUPdo-
kument som skall användas. Det uttalas att troligen använder de flesta dokumen-
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tet, tillhörande dev talk, som är avsett för detta ändamål. Lärare uttrycker här en 
stor önskan om fortbildning i de individuella utvecklingsplanerna.  
      Skola 3 har också arbetat mycket med målbeskrivningarna, men här finns 
önskningar om att dessa behöver förtydligas ytterligare. Denna skola har ej tagit 
några gemensamma beslut, utöver att kommunens utarbetade IUPdokument 
används. Arbetet varierar mellan arbetslagen. 
      Resultaten pekar tydligt på att de skolor som i liten utsträckning fört gemen-
samma diskussioner eller inte fattat gemensamma beslut känner en större osä-
kerhet i arbetet med IUPn. Resultaten visar också att ett deltagande i försöksverk-
samheter har haft en positiv inverkan på arbetet med de individuella utvecklings-
planerna.  
 
Dokumentation av elevens måluppfyllelse 

Samtliga skolor upplever att de arbetat mycket med målbeskrivningar. I både 
Elfströms (2005) och Myndigheten för skolutvecklingens (2003) rapporter visar 
detta på ett tidskrävande arbete och upplevs därmed som ett problem. Lärare i 
den här studien uttalar ej detta. Här visar det sig mer som ett avklarat område, 
och det är nya problem som formar sig. Ty, trots av lärare upplevt omfattande 
målbeskrivningsarbete uttalar lärare i denna studie svårigheter med att beskriva 
vad som krävs av eleven i arbetet mot de högre målen VG och MVG i arbetet 
kring IUP. 
      Lärare uppfattar det som en brist, vid användande av dokument innehållande 
läraromdömen avsett för läraren, att varken elev eller förälder får del av materia-
let förrän vid utvecklingssamtalet. Det här problemet omnämns varken i Elf-
ströms (2005) studie eller i rapporten från Myndigheten för skolutveckling 
(2003). Där är i båda fallen den stora tidsåtgången i arbetet med dokumentatio-
nen problemet. Min uppfattning är att de inte kommit steget längre, nämligen till 
hur elev och förälder på bästa sätt skall kunna ta del av dokumentationen, vilket 
är fallet hos lärare i min studie. 
      I Myndigheten för skolutvecklingens rapport (2003) uppges problem kring 
arbetet med sammanställningen av olika lärares omdömen, likaså i arbetet med 
målbeskrivningar. Det överensstämmer till viss del i mina resultat, eftersom det 
finns lärare som uttalar svårigheter med detta. Beträffande den röda tråden ge-
nom skolsystemet finns det inte i Elfströms (2005) studie något exempel på att 
detta långsiktiga mål fungerar. Resultaten i den här studien visar att detta fungerar 
på en av de tre skolorna.       
      Jag uppfattar det som att skolorna i min studie har kommit steget längre i 
arbetsprocessen med IUP, jämfört med de undersökta skolorna i de studier jag 
jämför med. Mina skäl till denna uppfattning är att resultaten i min studie visar att 
lärare här har en annan medvetenhet om arbetet. I både Elfströms (2005) studie 
och i rapporten från Myndigheten för skolutveckling (2003) upplevs dokumen-
taionen som tidskrävande. I den här studien uttalas visserligen också detta, men 
det uppfattas av lärare att nya former av detta arbete har skapats. Nya arbetsfor-
mer har förenklat arbetet, exempelvis vid insamlandet av omdömen, dialogen 
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med elev och förälder och slutligen ett sammanfattande dokument över elevens 
utveckling och lärande. Sammantaget har det resulterat i att arbetet som utförs 
känns relevant, då produkten blir en konkret bild av elevens lärande. 
      Denna studiens lärare känner en viss trygghet i insamlandet av elevens om-
dömen, men en del i materialet uttalar en tydlig osäkerhet om vad IUPn skall 
innehålla och lärare efterlyser information om hur lärare bör formulera sig i 
IUPn. En svårighet som kvarstår i processen är att levandegöra IUPn. Här visar 
det sig igen att den skola (skola 1) som arbetat med IUPn under längre tid och 
tagit fler gemensamma beslut uttalar en större säkerhet. Det finns dock faktorer 
som påverkar osäkerheten även på denna skola, nämligen kortare erfarenhet av 
lärararbetet och som relativt nyanställd på arbetsplatsen. Jag tror det är väldigt 
viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer, för att ytterligare förbättra arbetet med de 
individuella utvecklingsplanerna. Här synliggörs betydelsen av diskussioner kring 
ämnet IUP och att dessa inte får avstanna i arbetslagen. De behövs hela tiden 
aktualiseras för alla lärare, samtidigt som det alltid nyanställs personal med olika 
lärarerfarenheter, som behöver ta del av resonemangen. Diskussionerna i ämnet 
måste ständigt hållas vid liv. Det får inte bli punktinsatser utan ett processinriktat 
arbete i dialog under en längre tid.  
      Det finns dock lärare på samtliga skolor som uttalar en svårighet med att be-
skriva målen för de högre betygen. Jag gör den tolkningen att det tyder på att 
fokuseringen varit vid godkändnivån och att det till viss del är så fortfarande. Det 
ger delvis en förklaring till att problemet med att formulera målen för VG och 
MVG framträtt först nu. Målen är inget nypåkommet men uppenbart är att mer 
tid krävs för att ytterligare arbeta med de högre målen. Mina resultat visar att lära-
re inte är tränade i att uttrycka detta, eftersom det kravet blivit mer tydligt först 
nu. VG-och MVGeleven har tidigare uppmanats ”jobba vidare så”, som en lärare 
uttrycker det. Detta är ej längre möjligt i dialogen direkt med eleven och utifrån 
rådande riktlinjer.  
 
Kunskap och social utveckling 

Lärare på skola 1 uttalar en tydlighet i vad IUPn bör innehålla, nämligen elevens 
möjligheter att nå läroplanens övergripande målområden, som kunskapsutveck-
ling och social utveckling. Mina resultat visar även på det här området att detta 
uttalas också av lärare på övriga skolor, men inte med samma tydliga medveten-
het. Det råder stora variationer mellan arbetslag och även mellan lärare. De är på 
olika medvetandenivå. Lärare efterfrågar gemensamma diskussioner och saknar 
en tydlig pedagogisk ledare. De skrifter som finns att tillgå, som Skolverkets All-
männa råd och kommentarer (2005) och kommunens skrift Stödmaterial för 
skolutveckling (2005) har använts i väldigt varierad utsträckning eller inte alls. 
      Lärare uttalar att både de själva och eleven fått en större medvetenhet och en 
konkretisering av elevens lärande i och med arbetet med de individuella utveck-
lingsplanerna och det har påverkat undervisningen på det viset att den blivit mer 
individualiserad. De mål eleven skall uppnå blir mer realistiska för eleven än 
tidigare. Samma resultat visas också i rapporten från Myndigheten från skolut-
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veckling (2005). Rapporten visar vidare på att det är lättare att fokusera på  ele-
vens framsteg och det positiva, vilket också framkommer i mina resultat. Det syns 
dock en variation här, där de lärare som är mer medvetna också har en större 
betoning på det positiva hos eleven.  
      Lärare uttrycker betydelsen av att följa elevens sociala utveckling och det 
framkommer även i Elfströms (2005) studie. Likaså har det skett en utveckling av 
detta område jämfört med tidigare, då kunskapsutveckling mestadels behandlades 
tidigare i skolan. Enligt Lpo 94 skapar individen kunskap i samspelet mellan indi-
viden och omgivningen. I den här studien framkommer svårigheter med att kun-
na ge mål för de elever som redan ”sköter sig”. Här råder en skillnad mellan de 
lärare som uttalar att eleven kommer i tid och gör sina läxor till att se elevens 
sociala utveckling i ett större perspektiv. Resultaten visar alltså skillnad mellan 
skolorna och mellan arbetslag i bedömningen av elevens utveckling. Det finns 
lärare i materialet som använder mål att sträva mot vid bedömningen av elevens 
utveckling, andra bedöms mot mål att uppnå. En del av lärare i materialet använ-
der mål att sträva mot när de bedömer duktiga elevers utveckling i sina lärproces-
ser och mer mål att uppnå vid bedömningen av de svaga eleverna. De lärare som 
visar hög medvetenhet bedömer elevens utveckling oavsett vilken nivå eleven 
befinner sig på, och detta bedömer lärare resulterar i att fler elever har möjlighet 
att nå målen.         
      Eleven har ett större ansvarstagande av sitt lärande än tidigare. Vidare tränas 
eleven i att bedöma sina kunskaper, liksom att ha en större delaktighet i under-
visningen. Detta uttalas av lärare i min studie och följer kunskapssynen i Lpo 94. 
Resultatet överensstämmer inte med rapporten från Myndigheten för skolutveck-
ling (2003), där elevens förmåga att ta ansvar uppfattas som en svårighet, speciellt 
hos elever som saknar motivation. I min studie uppfattas inte detta som ett pro-
blem, utan mer som en utmaning och lärare ser med hjälp av IUPn en utveckling 
över längre tid. Jag menar igen att lärare i min studie har kommit längre i sin ar-
betsprocess. Men enligt min uppfattning råder det ändock en variation av med-
vetenhet i kunskapssyn mellan skolorna och mellan arbetslagen på respektive 
skola. Här fungerar samarbetet i arbetslaget och/eller skolans gemensamma be-
slut som pådrivande krafter.  
 
Betydelsen av IUP  

Lärare uppfattar IUPn som ett dokument där elevens mål konkretiseras och det 
blir också tydligt för alla parter hur eleven skall nå målen. Detta överensstämmer 
med resultaten i både Elfströms (2005) studie och med rapporten från Myndighe-
ten för skolutveckling (2003). Trots att det råder en variation mellan skolorna i 
min studie beträffande arbetet med de individuella utvecklingsplanerna, så råder 
en samstämmighet gällande åsikten att arbetet kring IUPn har en positiv inverkan 
på elevens måluppfyllelse. Skolorna är olika långt komna i arbetsprocessen kring 
IUP och det speglar deras uppfattningar av de individuella utvecklingsplanernas 
betydelse för elevens måluppfyllelse, beträffande kunskapsutveckling och social 
utveckling. 
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      Skola 1 uttalar att fler elever når målen än tidigare. Skola 2 menar att IUPn 
förenklar förutsättningarna för eleven att nå målen. Detta sägs också av skola 3, 
men det förutsätter ett fortsatt arbete med att ytterligare förtydliga målen. Jag 
tycker att det är väldigt viktigt att skolorna kommer igång med detta arbete och får 
det stöd och den hjälp som behövs, eftersom mina resultat tyder på att ett grund-
ligt förarbete med gemensamma diskussioner och tydliga definitioner över vad 
arbetet med IUP innehåller resulterar i att fler elever har möjlighet att nå målen.   
      Frågan är vilken betydelse de individuella utvecklingsplanerna skall komma 
att ha? Hur kommer de att användas, mottagas och fungera vid skolbyten? Vad 
händer med IUPn vid flyttningar mellan orter? Hur kommer IUPn att överhu-
vudtaget användas vid en förändrad skolsituation för eleven? Jag ser det som att 
här har IUPn en mycket viktig funktion att fylla, då det endast funnits mycket 
knapphändiga former för detta tidigare. Mina resultat visar att det är ett eftersatt 
område. Jag tolkar det som att det förutsätter ett mer synkroniserat arbete på 
samtliga skolor, för att möjliggöra dessa funktioner. 
      Ett exempel på ytterligare ett eftersatt område är svårigheten att beskriva må-
len för eleven som arbetar mot de högre betygen, VG och MVG. Det framkom-
mer också i mina resultat som ett fenomen lärare inte uppmärksammat tidigare. 
Detta framträder väldigt tydligt för en majoritet lärare i materialet att de upplever 
det som en svårighet att formulera dessa mål för eleven. Jag tolkar det som att 
arbetet med IUPn har fyllt en mycket viktig funktion här, nämligen att synliggöra 
de högre målen och därmed uppmärksamma även dessa elever. Det framkom-
mer både i mina resultat och i de rapporter jag hänvisar till att lärare upplever att 
undervisningen blivit mer individualiserad, men tydligen har en del i individuali-
seringen saknats och inte uppmärksammats förrän nu. 
      Elfström (2005) nämner i sin studie dåvarande skolministern Ingegerd Wär-
nerssons idé att IUP:n kan ersätta betygen på sikt. Är det möjligt att de kan göra 
det?  Kan de användas i urvalet till högskola? Kanske, men jag gör tolkningen att 
mycket arbete återstår för att detta skulle vara möjligt. Det förutsätter ett mycket 
grundligt och samstämmigt arbete i landets skolor och här är kanske skolledaren 
en nyckelperson. Det uttalas i min studie att lärare saknar en tydlig pedagogisk 
ledare. Vad är skolledarens roll i detta?  Vilken betydelse och inverkan kan skol-
ledaren ha i arbetet med de individuella utvecklingsplanerna? Skapar skolledaren 
tidsutrymme, initierar han/hon till arbete? Finns skolledaren med och stöttar och 
följer upp processerna?  
      När de nya läroplanerna (Lpo-94/Lpf-94) infördes för grund- och gymnasie-
skolan ansågs de väldigt speciella med sin målstyrning (Kroksmark 2006). 
Kroksmark menar dock att det fortfarande finns många exempel på det traditio-
nella lärandet, alltså att lärande måste planläggas, styras och disciplineras. Han 
har funderingar på om lärandet kan vara en aktivitet som styrs av individen och 
inte kan kvantifieras. Lärandet kan ingen längre kontrollera och det inträffar 
överallt i människans vardag, enligt Kroksmark. Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
nämnde redan på sin tid hur viktigt det är att eleven får tänka på egen hand och 
inte bara proppa minnet fullt av obegripliga ord (Kroksmark, 2003). Är det så att 
en del elever anammat det traditionella lärandet som erbjuds i skolan, medan 

 180 



 

andra elever med sämre resultat använder sig av ett annat lärande, som inte upp-
märksammas i skolans undervisning? Här kanske IUP:n kan spela en roll på sikt, 
då den kan tillvarata hela individen på ett nytt vis. Som jag ser det, efter de resul-
tat som framkommit, har IUP:n öppnat en dörr på glänt till att hitta nya 
ingångsvinklar både beträffande elevens kunskapsutveckling, som sociala utveck-
ling. 
      När näringslivet söker personal efterlyses personer med kreativt tänkande och 
stor förmåga att kommunicera med omgivningen. Exempelvis menade en arkitekt 
att den viktigaste personalen var de som gjorde ritningar på hus som egentligen 
inte kunde existera, men som på så vis vågade bana nya vägar. Har näringslivet 
kanske uppmärksammat lärande på ett annat vis än skolan? IUP:n kanske kan 
möjliggöra att diskussioner uppkommer och nya synsätt framkommer som främ-
jar hela eleven? IUP:n kanske också kan uppmärksamma elev, lärare och föräl-
der på elevens lärande och vidga dess syn på vad lärande kan innebära och inne-
hålla som tidigare inte varit möjligt. Har kanske IUP:n kraften att bryta ny mark?    
 
Avslutande ord 

Lärarna upplever arbetet väldigt varierat med de individuella utvecklingsplanerna 
och det som påverkar dem är deras förutsättningar för detta arbete. Det uttalas en 
positivism oavsett vilken medvetandenivå var och en befinner sig på. Resultaten 
visar att det finns en kategori som redan vet att arbetet med dessa utvecklingspla-
ner leder till att målen nås i större utsträckning och övriga kategorier har den 
tilltron att så kan bli fallet. Detta förutsätter dock ett fortsatt förberedelsearbete.  
      Jag ville göra den här studien, för att få reda på de individuella utvecklingspla-
nerna betydelse för elevens möjligheter att nå läroplanens målområden, kun-
skapsutveckling och social utveckling. Jag hoppas också att mina resultat kan bi-
dra till att föra den pedagogiska utvecklingen ytterligare ett steg framåt.  
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Bilaga 1 
Brev till skolledning 
 
Flahultskolan 
06 11 19 
 
Hej! 
 
Jag heter Eva Dahlqvist och är lärare på Flahultskolan. Jag är VFU-ansvarig på 
denna enhet och deltar i Magisterutbildningen i Lärande på HLK i Jönköping. 
Just nu håller jag på med min D-uppsats och jag behöver ca sex stycken lärare 
som är villiga att bli intervjuade. Jag vore väldigt tacksam om detta vore möjligt att 
genomföra.  
      Mitt ämne är de individuella utvecklingsplanerna (IUP). Tre skolor kommer 
att delta i den här undersökningen. Alla intervjuer kommer att behandlas konfi-
dentiellt. Data som identifierar intervjupersonen kommer inte att redovisas. Det 
är endast delar av citat som kommer att återges i undersökningen. 
      Jag hoppas att detta inte möter några hinder och att jag vid lämpligt tillfälle 
skall kunna delge dig de resultat som denna studie ger.  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Eva Dahlqvist 
 
Tel. arb. 036 - 10 36 70 
Tel. bo. 036 - 683 78 
E-post: dahev@edu.jonkoping.se 
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Bilaga 2  
 
Brev till intervjupersonerna  
 
 
Flahultskolan 
06 11 22 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Eva Dahlqvist och är lärare på Flahultskolan. Jag är VFU-ansvarig på 
denna enhet och deltar i Magisterutbildningen i Lärande på HLK i Jönköping. 
Just nu håller jag på med min D-uppsats och jag  vore väldigt tacksam om du vill 
hjälpa mig med denna, genom att ställa upp på en intervju. 
   Mitt ämne är de individuella utvecklingsplanerna (IUP), vilket vi alltså kommer 
att prata om när vi träffas. Det vore väldigt bra om du kan ta med några IUP, så 
att jag kan ta del av dessa. Jag är intresserad av år 9, men arbetar du med år 7 eller 
8 just nu, så ta med det material du har aktuellt just nu. Jag tror att vi kommer att 
behöva avsätta ca 30 – 40 min till detta. 
   Tre skolor kommer att delta i den här undersökningen. Alla intervjuer kommer 
att behandlas konfidentiellt. Data som identifierar intervjupersonen kommer inte 
att redovisas. Det är endast delar av citat som kommer att återges i undersökning-
en. 
   Jag hoppas att jag vid lämpligt tillfälle skall kunna delge dig de resultat som 
denna studie ger.  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Eva Dahlqvist 
 
Tel. arb. 036 - 10 36 70 
Tel. bo.036 - 683 78 
E-post: dahev@edu.jonkoping.se 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjuteman 
 
Hur upplever du de individuella utvecklingsplanerna?  
 
Kan du beskriva hur det är att arbeta med dem? 
 
På vilket sätt har arbetet förändrats sedan lagstiftningen? 
 
Berätta på vilket sätt dokumentationen skett tidigare! 
 
Hur sker dokumentationen idag? 
 
Vem eller vilka har utarbetat dokumentet? 
 
Vilka tankar finns bakom utformningen? 
 
På vilket sätt påverkas din arbetssituation av arbetet med de individuella utveck-
lingsplanerna? 
 
Hur upplever du att detta syftet  med de individuella utvecklingsplanerna nås?  
 
Upplever du att det skett någon förändring sedan lagstiftningen, vad gäller mål-
uppfyllelse, i så fall på vilket sätt? 
 
Hur informeras eleverna om hur de skall nå målen? 
 
På vilket sätt har det diskuterats hur denna information skall uttryckas? 
 
På vilket sätt är eleven delaktig i de individuella utvecklingsplanerna? 
 
Hur sker uppföljningen av det som skrivs i de individuella utvecklingsplanerna? 
 
Vad är själva poängen med de individuella utvecklingsplanerna tycker du? 
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