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ABSTRAKT. 
 
Mitt syfte med denna uppsats var att belysa vad lärarna anser att de fått genom 
kompetensutvecklingen kring individuella utvecklingsplaner och vilka konsekvenser dessa 
planer får för den dagliga verksamheten. Av litteraturen, myndighetsperspektivet, 
forskarperspektivet, teoriförankringen framgick att individuella utvecklingsplaner är ett 
skriftligt framåtsyftande dokument som skapas under utvecklingssamtalet tillsammans med 
lärare, elev och föräldrar där alla inblandade har ett delat ansvar. Metoden jag har använt är 
kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat lärare som har fått kompetensutveckling och har haft 
en process i ämnet under drygt ett års tid. Av resultatet framgick att lärarna fått en bredare 
förståelse för att förskollärare och lärare har lika tankar och problem över alla stadier, 
övergångarna och arbetet mot läroplanens mål underlättas, planeringen, lärararbetet, 
föräldrasamverkan påverkas och att det finns behov av tid för ökad kollegial samverkan och 
reflektion kring detta arbete. Lärarna bedömer att fortsatt kompetensutveckling i ämnet 
behövs för att det ska bli en samsyn kring organisationen för detta nya verktyg. 
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Bakgrund 

 
Individuella utvecklingsplaner (IUP) har debatterats i media. Artikeln i NSD av Salomonsson 
(2004) handlar om att skolpolitikerna i Kiruna beslutat att alla elever och förskolebarn ska få 
individuella utvecklingsplaner och att lärarna ska få kompetensutveckling på området.  
 Piteå Kommun har beslutat att lärarna ska arbeta fram individuella utvecklingsplaner (IUP) 
ute på skolorna.  Fyra rektorsområden har gått ihop kring kompetensutveckling i ämnet 
(bilaga1) och söker skaffa en samsyn på området i ett 1-16 års perspektiv. De som deltar i 
denna kompetensutveckling är samtliga förskollärare, fritidspedagoger, låg-, mellan- och 
högstadielärare på dessa skolor. Handledaren kring kompetensutvecklingen i ämnet är en 
extern kraft som rektorerna kontaktat. Lärarna är nu inne i en process där de utifrån 
läroplanens strävansmål skapat gemensamma förenklade målbilder som grundredskap till sig 
själva, föräldrar och elever. De har även skapat gemensamma IUP- blanketter så att lärandet 
ska kunna följa en röd tråd genom skolsystemet. I Utbildningsdepartementet (2004) framkom 
att individuella utvecklingsplaner förs in i grundskoleförordningen från och med 1 juli 2005. 
Artikeln i Lärarfackligt av Wallerå (2005) uppmärksammade att regeringen tagit ett beslut 
den 31 mars 2005 om att alla elever i skolan ska få en individuell utvecklingsplan från och 
med vårterminen 2006. Wallerå menar att Lärarförbundet anser att IUP kan vara ett viktigt 
redskap som gynnar elevens lärande men att det innebär en betydande förändring av arbetet 
för lärarna som kommer att ta mycket tid i anspråk, tid som måste skapas inom ramen för 
arbetstiden. Artikeln visar också på oklarheter i sekretessfrågan som gör att lärarförbundet 
anser att endast behöriga lärare kan ansvara för IUP. 
Sedan några år tillbaka har flera kommuner i Sverige skrivit in i sina skolplaner att införa 
dessa planer, det vill säga innan beslutet togs på regeringsnivå.  Mot bakgrund av detta har jag 
intresserat mig varför lärarna ska arbeta med dessa planer, hur planerna kommer att påverka 
verksamheten samt vad lärarna anser att de har fått genom den kompetensutveckling de har 
deltagit i. 
 
Betydelsen av att skolan stödjer den enskilda elevens utveckling betonas i befintliga 
styrdokument.  I läroplanen för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 1998a) framgår att 
undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättning och behov och främja elevens 
fortsatta lärande och utveckling. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998b) 
framgår att barnen skall möta vuxna som ser varje barns möjligheter. Av läroplanen framgår 
att skolan skall främja lärande där eleverna stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med 
hemmet skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (Utbildningsdepartementet 1998a,1 kap. 2§). 
 

Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva efter att varje elev 
utvecklar sitt eget sätt att lära, 
utvecklar tillit till sitt eget sätt att lära, 
lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
( Utbildningsdepartementet 1998a, s.11 ) 
 
Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och 
lärande… (Utbildningsdepartementet 1998b s.15) 
 

Vidare poängterades hur viktigt det är att eleverna ska få möjlighet att ta egna initiativ och 
känna ansvar över sitt arbete. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
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självständigt och lösa problem. I avsnittet om elevernas ansvar och inflytande kan man läsa 
följande: 
 
 

Mål att sträva mot  
Skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
( Utbildningsdepartementet 1998a, s.15 ). 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 
för förskolans miljö. (Utbildningsdepartementet 1998b, s.14) 
 

Vidare framgår att läraren ska sätta eleverna i centrum och tillsammans med eleverna utforma 
olika sätt att arbeta. Läraren ska ha inställningen att eleverna kan och vill ta eget ansvar för 
sitt lärande: 
 
     Läraren skall 

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan 
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet 
och medansvar ….( Utbildningsdepartementet, 1998a, s.15). 
 
 Arbetslaget skall ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för 
samvaron i barngruppen. (Utbildningsdepartementet, 1998b, s.15). 
 

I läroplanen betonas även att eleverna skall öva sig att reflektera och värdera sina arbeten. En 
fundering har väckts om individuella utvecklingsplaner kan stödja läraren i sin strävan att 
reflektera och att uppnå målen i läroplanen? 

Vad är en individuell utvecklingsplan? 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2001) framgick att flera kommuner i sina skolplaner 
beslutat att eleverna ska ha en individuell dokumenterad planering. Elevens arbeten samlas 
och används ofta som grund för den individuella utvecklingsplanen. Expertgruppen kring 
skolans måluppfyllelse som arbetat fram denna rapport är övertygad om att samarbetet mellan 
hem och skola utvecklas om man skapar individuella utvecklingsplaner. De har lanserat en 
modell som ska utgå från nationella mål, skolplanen och lokala arbetsplanen (figur1) 

 
 
 Figur 1 
 Expertgruppens modell över processen kring  individuella utvecklingsplaner 
Figur 1 speglar relationen mellan arbetslagets dokumenterade planering, den individuella utvecklingsplanen 
samt åtgärdsprogram och andra exempel på inslag i den individuella utvecklingsplanen. 

 
 

 

Åtgärdsprogram 
(vid behov) 

Skriftlig info. 
Ex. utvecklingssamtal

Övrig 
dokumentation 
E tf li

Individuell utvecklingsplan IUP 

Arbetslagets dokumenterade planering 
(styrdokument)
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Av rapporten framgick att individuella utvecklingsplaner inte bara ska uppmärksamma den 
enskilda individen utan även processen på grupp och skolnivå. Utgångspunkten bör vara hur 
skolan beskriver elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i relation till mål att 
sträva mot i läroplanen. Expertgruppen lämnade inget förslag på en färdig modell för en 
individuell utvecklingsplan, men menade att varje kommun och skola bör utifrån sin 
verksamhet finna egna former och mallar som är stödjande för elever, lärare och föräldrar. 
Däremot föreslog gruppen vad den individuella utvecklingsplanen skall innehålla:  
 

• en kartläggning av de kunskaper eleven har inom olika ämnesområde och elevens 
starka och svaga sidor 

• mål för elevens lärande 
• elevens skolsituation, sociala och emotionella utveckling 
 

Som framgick ovan betonas både elevens kunskaper, kunskapsutveckling, lärandeprocesser 
och sociala utveckling. Besluten på skolans alla nivåer måste vara väl underbyggda så att de 
individuella utvecklingsplanerna blir genomförbara menade expertgruppen. 
För att nå hög kvalité på dessa planer menade gruppen att det kan finnas behov av 
kompetensutveckling för lärare när det gäller observation, dokumentation och formulering av 
de individuella utvecklingsplanerna. Vidare ansåg gruppen att de individuella 
utvecklingsplanerna inte bör inriktas enbart mot elevens individuella arbete utan skall ses som 
en process, där elevens hela situation dokumenteras, följs upp och utvärderas. Lärandet 
beskrivs ske i ett socialt sammanhang och därför bör skolan skapa en stimulerande 
arbetsmiljö som bidrar till framgång för alla elever. I skrivelsen från utbildningsdepartementet 
ansåg expertgruppen att varje elev har rätt till en  individuell utvecklingsplan och att 
arbetslagets dokumenterade planering är en  förutsättning för denna. 
 
Enligt skollagskommitténs betänkande (SOU 2002:121) framgick att arbetet med en 
individuell utvecklingsplan för varje elev är en process, där eleven själv, föräldrar och lärare 
skall vara delaktiga och samarbeta. En individuell utvecklingsplan kan se olika ut och den 
förändras ständigt. Arbetet med en sådan dokumentation bör utvecklas och stödjas på andra 
sätt än genom lagstiftning. Krav på ett formaliserat dokument skulle kunna upplevas som en 
byråkratisering av skolan. Formerna för en reglering bör avvakta regeringens försök vid ett 
20-tal skolor med att utveckla former för individuell dokumentation.  
 
Myndigheten för Skolutveckling (2003) gav 20 grundskolor möjlighet att utveckla och 
dokumentera formerna för individuell dokumentation, det vill säga före beslutet togs på 
regeringsnivå att IUP skulle införas på alla skolor. Detta gav en variationsrik bild och visade 
att arbetet med individuella utvecklingsplaner och dokumentation var omfattande. 
Individuella utvecklingsplaner skapade tydlighet och struktur för både lärare, elever och 
föräldrar. Mål och resultat blev synliga och elever och föräldrar fick god insyn i de nationella 
målen och hur eleverna utvecklades mot dessa mål. Tydligheten som skapades för eleverna 
fungerade motivationshöjande då eleverna fick inflytande och kunde påverka sin egen 
framgång mot målen. Detta ledde också till att eleverna tog ökat ansvar för sitt lärande. 
En individuell utvecklingsplan gav lärarna stöd när de skapade förutsättningar för elevernas 
lärande men tog också tid i anspråk och fungerade starkt styrande för den pedagogiska 
verksamheten. Lärarnas planering styrdes av det som framgick som mål i de individuella 
utvecklingsplanerna som gjorts med var och en i gruppen. Att arbeta med individuella 
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utvecklingsplaner var att arbeta mål och resultatstyrt på elevnivå. Det handlade om 
parallellprocesser mellan alla nivåer i skolan som synliggjorde lärandet för den enskilda 
eleven, läraren, arbetslagen och skolan. Skolors arbete, resultat och utveckling redovisades i 
kvalitetsredovisningen. Elevers arbete, resultat och utveckling redovisades i de individuella 
utvecklingsplanerna. Av de erfarenheter som framkommit i rapporten är individuella 
utvecklingsplaner ett vitt begrepp som innehåller stora delar av skolans uppdrag och skolornas 
arbete kring  detta behöver stödjas, bland annat genom lärande exempel och diskussioner 
mellan de professionella.  
  
Åtgärdsprogram 
 
Enligt rapporten ovan framgick att de flesta skolor menade att både åtgärdsprogram och 
individuella utvecklingsplaner behövs för elever i behov av särskilt stöd. Några skolor har sett 
behov av att revidera form och innehåll i åtgärdsprogrammen. Utvecklingsarbetet är inriktat 
på att tydliggöra skillnaden mellan individuell utvecklingsplan och åtgärdsprogram. I 
rapporten framgick att några skolor starkt betonar att den viktigaste framgångsfaktorn för 
elever i behov av särskilt stöd är lärarnas förhållningssätt till eleverna och undervisningen. 
Oavsett vilka system skolan har inför individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram så är 
det viktigt att hela tiden fokusera på elevens starka sidor och att ge uppmuntran. 
 
Måhl (1999) menade att åtgärdsprogram skall ingå i individuella utvecklingsplaner för elever 
som riskerar att inte uppnå målen. För elever som inte nått målen i svenska, matematik eller 
engelska, är det inte fruktbart att upprätta åtgärdsprogram i varje ämne. Det troliga är att 
eleven saknar grundläggande kompetens vad gäller läs-, skriv- eller räkneförmåga. Alla 
inblandade lärare får då samråda kring ett åtgärdsprogram som tar sikte på att utveckla några 
färre centrala kompetenser. I ett sådant prioriterat åtgärdsprogram kan man t.ex. enas om att 
undervisning i so- och no-ämnen ersätts av läsundervisning. Under den tid åtgärdsprogrammet 
pågår kontrolleras bara hur elevens förmåga att läsa och skriva utvecklas. Vi kan ge de elever 
som inte klarar allt ett mindre omfångsrikt men mer användbart kunnande än vi gör idag. Det 
är viktigt att vi gör elever och föräldrar medvetna om tränandets betydelse för framgång. 
Eleven behöver träna att läsa för att lära sig läsa. Om skolan inte talar om vad som krävs och 
inte heller talar om för elever och föräldrar vad eleven inte kan, så kommer antalet elever som 
inte kan läsa och skriva att vara högre än om man gör det. Det ska finnas en skriftlig 
överenskommelse mellan hem och skola för elever som inte når minimikraven. I ett sådant 
åtgärdsprogram ska följande framgå: 
 

• Vad skolan hoppas lära eleven, 
• Vilka åtgärder hem och skola har enats om (vem gör vad), 
• Hur skolan ska bedöma effekterna. 
 

Vidare menade Måhl att om åtgärderna inte gett avsedd effekt ska ett nytt åtgärdsprogram 
upprättas. Skyldigheten att bedöma effekterna medverkar till att kvalitén på åtgärden blir hög. 
Den lärare som inte tar reda på vad eleverna inte kan medverkar till att mindre kunniga elever 
får mindre hjälp och att fler elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Med tanke 
på elevens lärande är det riskfyllt att låta elever gå vidare till nästa årskurs om de saknar 
nödvändiga förkunskaper. De kan fastna i destruktiva studiestrategier och sluta utvecklas. Att 
somliga elever kan mindre när de går högstadiet än när de lämnade mellanstadiet kan bero på 
detta enligt Måhl. 
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Varför individuella utvecklingsplaner? 
 
Enligt rapporten från Myndigheten för Skolutveckling (2003) framgick att ett syfte som 
framträdde tydligt hos de flesta skolor var att lärarna hade större möjlighet att öka elevens 
ansvarstagande och inflytande. Genom medvetet arbete med utvärderingsbara mål tog 
eleverna ansvar för sitt lärande. Ett annat syfte var att lärarna såg en möjlighet att öka 
synliggörandet av elevens arbetsinsats. Genom att kunskaperna dokumenteras ska det bli 
synligt för eleverna vad de lärt sig och hur de kan gå vidare i sin utveckling. Genom att 
eleverna i dialog med läraren sätter relevanta mål med lagom stor utmaning ges de möjlighet 
att nå målen och att lyckas. Eleverna förstår vad som förväntas av dem, vilket ger ökad 
medvetenhet om vad som lärs och varför. Det ska på så vis bli en framgångsspiral, som leder 
till ett större självförtroende och tilltro till det egna lärandet. IUP hjälper också eleverna att 
förstå att alla är olika och lär sig olika snabbt och på olika sätt. Många skolor angav att syftet 
var att få underlag inför utvecklingssamtalet. Föräldrarnas insyn och inflytande över elevens 
utveckling kan då öka och samarbetet mellan lärare, elev och förälder kan förbättras.  
 
Det framkom att arbetet med individuella utvecklingsplaner kan leda till ökat stöd för läraren 
så att läraren anpassar arbetsuppgifter, svårighetsgrad, material och arbetssätt efter elevens 
behov. IUP kan underlätta för lärarna att få överblick över varje elevs lärande och utveckling.  
En gemensam angelägenhet för de flesta skolor var att hitta system hur de nationella målen 
synliggörs inför arbetet med individuella utvecklingsplaner. En väg var att göra målen mer 
konkreta och begripliga såväl för lärarna själva som för elever och föräldrar genom att 
förenkla läroplanens strävansmål till lokala mål. Utöver att begreppen är många så ökar 
variationen och komplexiteten ytterligare då lärarna bryter ner målen på elevnivå. Det 
framgick risker med en alltför stor fokusering på måluppfyllelse i det dagliga arbetet och med 
de individuella utvecklingsplanerna. Bland annat kunde det leda till en ökad stress och en 
känsla av att inte duga om man inte nådde målen. 
 

 Svårigheter i arbetet med individuella utvecklingsplaner 
 
Myndigheten för Skolutveckling (2003) framhöll att när skolorna beskrev svårigheter i 
samband med individuella utvecklingsplaner så handlade det mycket om tid.  Det tog mycket 
tid för läraren att gå igenom elevernas planeringar och utvärderingar samt ge återkoppling till 
dem. Mer tid behövdes för att dokumentera elevernas utveckling, men sällan nämndes detta 
som en av lärarnas arbetsuppgifter. Undervisningstiden tillsammans med eleverna minskade 
eftersom lärarna måste lägga ner mer tid på dokumentation. Arbetet med individuella 
utvecklingsplaner för alla elever ledde till ökad arbetsbelastning och lärarna hamnade i 
konflikt med sina höga ambitioner och den tid de hade till förfogande. Det var den kvalitativa 
uppföljningen av elevernas arbete som var den viktiga och lärarna upplevde det som en 
svårighet att hitta tid för den.  Det var svårt att få till stånd  tid de diskussioner som behövdes 
för att få en samstämmighet kring hur man hanterar dokumentationsarbetet inför individuella 
utvecklingsplaner på skolan och hur man definierar olika begrepp. 
 
Andra skolgemensamma svårigheter rörde målarbetet. En svårighet som beskrevs var att 
varken de nationella målen eller de lokala mål man formulerat var nog tydliga och 
lättbegripliga för eleverna. Hela processen med mål, planering och uppföljning behövde 
utvecklas för att bli mer tydlig och överskådlig. Systemet med läroplanens mål att uppnå och 
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mål att sträva mot framstår som svårt att hantera. Skolorna är medvetna om detta och försöker 
hitta metoder för att synliggöra strävansmålen och uppnå resultat med utgångspunkt från dem. 
Ett antal risker med målarbetet beskrevs. Det var en risk att skolan blev alltför förutsägbar om 
varje elevs utveckling stakades upp med förutsägbara mål. Likaså fanns en risk att enbart 
mätbara mål fokuserades. Risker lyftes fram att elevernas arbete blev alltför individualiserat 
och att det individuella arbetet gick ut över elevernas samlärande och arbetet i grupp. Vikten 
av att hitta en balans mellan individuella och kollektiva undervisningstillfällen påtalades, där 
stoffet diskuterades i dialog mellan lärare och elever. Eleverna bör få tillfällen att träna sin 
sociala kompetens, så skolan kan stötta den socialiseringsprocess som eleverna befinner sig i. 
Vid individuellt arbete utvecklar eleven vissa förmågor och vid kollektivt arbete utvecklas 
andra. Om skolan främst premierade individuella processer kunde inte eleven belastas för 
brist på sociala kompetenser som samarbetsförmåga, hänsynstagande och demokratiskt 
förhållningssätt. Rapporten visar på att gruppen är en förutsättning för gemensam reflektion 
och för att man kollektivt ska kunna utveckla vissa kvalitéer som språkutveckling och 
estetiska lärprocesser.  Det handlade om att hitta balansen mellan det individuella lärandet och 
lärandet i grupp. Även om målen sätts för individen, så kan medlen för att nå målen vara 
gruppens arbete enligt rapporten.  
 
Hanteringen och utformningen av individuella utvecklingsplaner togs upp som en svårighet. 
Vissa elevers planer aktualiserades bara vid utvecklingssamtalet. Det fanns en osäkerhet om 
på vilket sätt målen skulle hanteras i den individuella utvecklingsplanen. Det fanns också en 
risk för att formuleringar i IUP kunde leda till åtaganden från lärarens sida som den inte 
klarade av att uppfylla. Svårigheter uttrycktes i att hitta arbetssätt som gjorde att den 
individuella utvecklingsplanen skulle bli ett redskap för lärare och elever i deras arbete och 
inte bara bli ett papper som satt i en pärm. 

Sekretess 
 
Enligt skollagskommitens betänkande (SOU 2002:121) framgick att regeringen har tillsatt en 
särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen om 
sekretess i skolan. Utredaren skulle bl.a. kartlägga och analysera den dokumentation som i 
dag förekommer i anslutning till den enskilda eleven och lämna förslag till ändringar i 
sekretesslagen. 
 
 I betänkandet (SOU 2003:103) konstaterade utredaren att bestämmelsen om offentlighet och 
sekretess inte hindrar införandet av individuella utvecklingsplaner men att det är viktigt att 
skolorna får stöd och hjälp i samband med detta arbete. 
 
Myndigheten för Skolutveckling (2003) framhöll att uppgifter som kan komma att omfattas 
av sekretess är sådant som berör elevens specifika problem och som kan upplevas kränkande 
för eleven och dess familj. Exempel på sådana uppgifter kan vara elevens hemsituation eller 
uttalande från psykolog. Dessa dokument bör förvaras av skolsköterska, kurator eller 
socialtjänst. Ett annat sätt att hantera uppgifter är att dokumentationen formuleras på ett 
sådant sätt att den inte kan uppfattas som kränkande för eleven. I stället används positiva 
formuleringar som fokuserar möjligheter framför problem och då kan läsas av alla. Ett vanligt 
förekommande sätt är att elever och föräldrar involveras  vid upprättandet av den individuella 
utvecklingsplanen, godkänner innehållet och ger sin tillåtelse att den används i skolans arbete 
och t.ex. vid överlämningar. 
 



 

7 

 Enligt yttrandet från Skolverket (2004a) framgick problem med sekretess och behovet av 
ökat integritetsskydd för känsliga uppgifter om elever i skolan. Skolverkets bedömning var att 
integritetsskyddet för eleven måste stärkas annars riskerar dokument som individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram att inte innehålla den individanpassade information 
som behövs. Fler känsliga uppgifter kommer genom införandet av individuella 
utvecklingsplaner att hanteras av skolpersonalen och osäkerhet kommer att uppstå kring 
hantering av dessa dokument. Skolverkets uppfattning var att gränsdragning mellan 
åtgärdsprogram och utvecklingsplaner kan bli problematisk och att skillnaden mellan de olika 
dokumenten tydligt måste framgå. Skolverket poängterade att frågan om sekretess måste lösas 
för att arbetet med föreslagna utvecklingsplaner ska nå sitt syfte. 

Utvecklingssamtal och dokumentation 
 
Enligt Skollagskommitens betänkande (SOU 2002:121) framgick att det direkta ansvaret för 
utvecklingssamtalet har läraren. Rektor har ett övergripande ansvar. Enligt betänkandet har 
rektor ett särskilt ansvar för att formerna för samarbetet med skolan och hemmen utvecklas 
och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 
valalternativ. Den skriftliga överenskommelse i den individuella utvecklingsplanen som 
läraren lämnar vid överlämnandet vid utvecklingssamtalet blir vid offentliga skolor en allmän 
handling. I betänkandet framgick att utvecklingssamtalet skall ha sin utgångspunkt i skolans 
ansvar för elevens utveckling. Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att nå målen. 
Erfarenheterna visar att ett utvecklat samarbete mellan skolans personal, elev och förälder är 
viktigt både vad gäller studieresultat för eleven och dess sociala utveckling. Samtalet skall 
utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) framhöll att dokumentationen ofta utgör en grund för 
den individuella planeringen d.v.s. ett framåtsyftande planeringsarbete på elevnivå. På lång 
sikt bestod dokumentationen till största delen av elevarbeten, t.ex. texter, inläst material, 
bilder och diagnoser. Det poängterades att dokumentationen skall användas för framåtsyftning 
så den bidrar till delaktighet i det egna lärandet. Andra delar som vanligtvis ingick var olika 
målsystem t.ex. kunskapscirklar som visar vilka mål och färdigheter eleven nått inför 
skapandet av de individuella utvecklingsplanerna. En bra dokumentation underlättar 
resursfördelningen inom skolan framgick av rapporten. 
 
 Enligt Skolverkets yttrande (Skolverket, 2004a) framgick det att det behövs en tydlig 
kommunikation om elevens studieutveckling för att eleverna ska få bästa möjliga 
förutsättningar att nå målen. Skolverket instämmer i att det är skolans och vårdnadshavarnas 
gemensamma ansvar som ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling 
och lärande. Därför behövs en tydlig kommunikation mellan skola, elev och förälder om 
eleven ska ha framgång att nå målen för utbildningen. Skolverket menade att de flesta lärare 
och skolor idag har verktyg för att följa elevens utveckling. De kan vara mer eller mindre 
systematiska. Enligt förslag från yttrandet framgick att skolorna bör kartlägga och synliggöra 
olika former för dokumentation som finns idag, i syfte att systematisera dokumentation som 
finns kring eleverna. Det kräver tid för skolorna att ta till sig det nya uppdraget och kunna 
planera för hur arbetet ska systematiseras och utformas så att bättre förutsättningar för de  
individuella utvecklingsplanerna och det livslånga lärandet skapas menar Skolverket. 
Kompetensutvecklingsinsatser för lärarna måste planeras och genomföras för att stärka detta 
gemensamma arbete. Slutligen ville Skolverket genom sitt yttrande peka på att 
förordningstexten kring individuella utvecklingsplaner bör stramas upp. Förslaget är att de två 
första meningarna bör formuleras enligt följande: 
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 Med utvecklingssamtalet som utgångspunkt skall en individuell utvecklingsplan utarbetas för eleven. 
Utvecklingsplanen skall vara framåtsyftande (s.4).  
 

I ett pressmeddelande från Utbildnings- och Kulturdepartementet (2005) uttalar sig 
skolminister Ibrahim Baylan att individuella utvecklingsplaner ska vara framåtsyftande och 
kan utformas som ett avtal mellan lärare, elev och förälder under utvecklingssamtalet. Det ska 
handla om vad som krävs för att eleven ska nå målen för utbildningen och gemensamma 
åtgärder för att nå dessa mål. Vidare menade skolministern att regeringen inför krav på dessa 
planer för att förhindra elever att kunna gå igenom svenska skolan utan att få med sig 
grundläggande kunskaper. Skolorna ska stödjas genom informationsinsatser från Statens 
skolverk och insatser för utvecklingsarbete från Myndigheten för Skolutveckling. Målet är att 
alla skolor ska ha infört IUP vårterminen år 2006, framgår av pressmeddelandet. 

Reflektion 
 
Enligt rapporten från Myndigheten för Skolutveckling (2003) framgick det att elevernas 
fortlöpande arbete vanligtvis utvärderades i slutet av veckan. I utvärderingen beskrev eleven 
hur veckan har varit, vad det gäller arbetsinsats, ansvarstagande, arbetsmiljö och relationer till 
kamrater. Det ansågs viktigt att eleverna tränades i ett reflekterande arbetssätt, vilket gjordes 
genom att de fick möjlighet att reflektera över sitt lärande. Elevernas reflekterande blev en 
parallellprocess till lärarnas eget lärande när deras egna uppfattningar fylldes på med 
elevernas. 
 
Enligt Bengtsson (1995) framgick att reflektion för lärarna är ett annat slags handlande än 
undervisning, nämligen ett slags självforskning. Han menade att om reflektionen skall vara till 
verklig nytta, måste den kunna sättas in frivilligt och systematiskt. Bengtsson hänvisade till 
Descartes från 1637, som menade att han själv genom reflektion kunde vända sitt medvetande 
mot sig själv närhelst han önskade. Bengtsson ansåg att dagens lärare bör kunna dra nytta av 
denna gamla lärdom. En viktig poäng med reflektion i läraryrket är att läraren kan vinna 
distans till sig själv och sin yrkesutövning och ta ställning till den. Det intressanta med 
reflektionen är dess förmåga att fånga de individuella dragen hos undervisningssituationen, 
dra lärdom av detta och utveckla nya förståelser. Om reflektionen ska ha någon funktion i 
läraryrket, måste den kunna bidra till att klargöra lärarens arbetssituation i den faktiska 
yrkesverkligheten. Människan vet aldrig allt om sig själv, utan hon kan lära mycket om sig 
själv genom andra menade Bengtsson. 
 
Lendahls och Runesson (1996) menade att lärarkompetens inte bara innebär att ha lärt sig bra 
sätt att undervisa utan också att ha tillägnat sig verktyg för eget lärande och professionell 
utveckling. En förutsättning för att lära av sin undervisning är att man kan skapa distans till 
verksamheten och att man utvecklar en färdighet i att reflektera över sig själv och sitt 
handlande samt att man blir medveten om olika vägar för sitt eget lärande, vad man lärt och 
hur detta lärande gått till. Det som har ansetts centralt för den professionella utvecklingen har 
sitt fokus i lärares tänkande i undervisningssituationer av allmändidaktiska slag.  
 
Enligt Folkesson (1996) kan det kollegiala samarbetet bidra till den professionella 
utvecklingen på såväl det individuella planet som för skolan i dess helhet. Det förutsätter att 
den enskilda läraren tror på gemensamt lärande och har tilltro till det som kan utföras 
tillsammans med andra.  
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Kullberg (1996) hänvisade till en studie av Mohr från 1989, om hur lärarna ändrade fokus i 
sin undervisning. Från att utifrån läroplanen ha planerat i förväg och bestämt vad de skulle 
undervisa om, började lärarna lära sig vad eleverna hade behov av att lära, vad eleverna kunde 
och inte kunde och lät detta göra underlag för planering. Fokus flyttades från den egna 
undervisningen till elevernas lärande. Lärarna intog ett undersökande förhållningssätt. Lärarna 
kunde genom att reflektera bli medveten om sin kunskap och få möjlighet att utveckla den. I 
tankeväckande reflektion kunde läraren upptäcka både sina begränsningar och möjligheter.  

 
Av Alexandersson (1999) framgick att reflektionens betydelse för pedagogisk verksamhet har 
utvecklats genom forskning om lärares arbete som växt fram under de senaste 20 åren. Inom 
pedagogisk forskning har den komplexitet som utmärker lärares arbete uppmärksammats. En 
central utgångspunkt i den nya forskningsinriktningen är att lärare på olika sätt reflekterar 
över den egna praktiken, vilket svarar mot uttrycket den ”reflekterande läraren”. Reflektion är 
idag en strategi för kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling av skolan. Intresset för 
reflektion kan förstås som en reaktion mot synen på läraren som en ”tekniker” vars uppgift är 
att föra ut sådant som andra utifrån ett ”top-down”-perspektiv fattat beslut om. Istället 
förväntas lärare formulera syfte och mål för det egna arbetet utifrån läroplanen. Påståendet om 
reflektionens betydelse för utveckling av skolan återkommer ofta i den pedagogiska 
diskussionen. Däremot är det sällan klart vad som avses med begreppet. Etymologiskt är ordet 
reflektion sammansatt av re som betyder åter och flectere som betyder vända menar 
Alexandersson. Att i filosofisk bemärkelse reflektera över sin undervisning kan ses som en 
meningsbärande aktivitet, vilket medför att läraren uppmärksammar hur olika elever skapar 
mening. Genom reflektion över erfarenheten bildas ett kunskapsförråd, som i fortsatta 
erfarenheter fungerar som tolkningsschema för vår förståelse. Det är när vi ställer frågor om 
vårt handlande som vi får distans till invanda handlingar och rutiner.   
 
Enligt Alexandersson framgick att om tänkandet skall fördjupas fordras att man upptäcker sig 
själv. Självupptäckt svarar mot att komma till insikt om varför man tänker som man tänker 
och varför man handlar som man handlar. Reflektionen förväntas kunna synliggöra det som 
styr tänkandet och handlandet så att nya erfarenheter ställs mot den ”tysta kunskapen”. 
Reflektionen beskrivs som det tillfälle i undervisningsprocessen då läraren stannar upp för ett 
ögonblick, för att tänka på vad som har hänt och lära av egna erfarenheter i klassrummet. 
Genom reflektion skapar läraren distans som utgör ett slags frirum som ger läraren möjlighet 
att i lugn och ro begrunda de beslut han fattat, det han gjort och det han avser göra i 
framtiden. 
 
 Alexandersson menade att lärare borde reflektera kollegialt över den egna praktiken. 
Därigenom skulle de utveckla sin professionella identitet. Reflektionen uppfattas då både som 
en individuell och en kollektiv aktivitet. Att reflektera kollegialt betyder att man måste släppa 
in sina kollegor i undervisningen. Det är i sammanflätningen mellan teori och praktik lärarens 
kompetens utvecklas. Den professionelle lärarens förståelse av undervisningen antas ske 
genom ett kontinuerlig reflekterande över sina egna och andras erfarenheter.  När läraren blir 
medveten om sin praktiska teori blir hon kompetent. Demokrati är en fråga om den enskilda 
lärarens vilja och möjlighet att engagera sig i skolans utveckling. Detta förutsätter 
självständigt reflekterande lärare som under jämlika villkor analyserar och diskuterar lokala 
förhållanden för att sedan fatta beslut om gemensamma frågor för skolan. En sådan 
reflekterad praktik kan utvecklas till att bli en lokal arena där läraren enskilt och tillsammans 
med andra utvecklar sin professionalism så att den egna praktiken förändras. För att kunna 
professionalisera en verksamhet och ge legitimitet åt dess bärare måste en sammansatt 
kunskap, en diskurs kring verksamheten, formuleras.   
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Kompetensutveckling kring individuella utvecklingsplaner 
 
Av Alexandersson (1999) framgick att det moderna kunskapssamhället förknippas med 
nyfikenhet, flexibilitet och kompetensutveckling. Skolan blir synonymt med ”det livslånga 
lärandet”. Att utbildning skall ha högsta prioritet anses som självklart. Men det krävs en 
långsiktig satsning som inte betalar sig inom en fyraårig mandatperiod. I praktisk handling 
tycks politiker och andra beslutsfattare betrakta utbildning mer som konsumtion än som 
investering. Det kan tolkas som att det förordas kortsiktiga lösningar. Regeringen tycks sakna 
eller anses sig inte ha råd till ett helhetsperspektiv på utbildningstillståndet och på hur kvalité 
skall kunna garanteras den svenska skolan. När Perssonplanens satsning på utökade platser i 
Komvux och i högskolan gjordes, glömde man bort att det är i förskolor och grundskolor som 
grunden för ”det livslånga lärandet” läggs, menar Alexandersson. 
 
Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2003) beskrev skolorna utvecklingsarbetet kring IUP 
på flera nivåer. Det kunde ske på hela skolan, i arbetslagen och i särskilt tillsatta 
arbetsgrupper. På så sätt tog sig skolorna fram till en samsyn och förståelse av begrepp och 
tillvägagångssätt. Begreppsförvirring beskrevs, och det har lett till felval av föreläsningar eller 
kompetensutveckling. Exempel på utveckling på lärarnivå var en ökad medvetenhet om de 
nationella målen och det stödjer en helhetssyn som de ville att skolan skulle verka för. 
Pedagogiska samtal och erfarenhetsutbyten inom den egna skolan har varit ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete och vikten påtalades av att framöver skapa mer tid för detta. 
 
Inför arbetet med IUP framgick att: 
 

• Det är viktigt att läroplanens strävansmål bearbetas och görs till allas egendom. Målen 
ska tydliggöras för elever, föräldrar och lärare 

• Betrakta utvecklingsarbetet som en process som tar tid. Att tänka långsiktigt och att 
upprätta en tidsplan för arbetet 

• En central del är att diskutera och reflektera tillsammans för att skapa ett gemensamt 
synsätt på lärande och kunskap. Det är också viktigt att reflektera vad en individuell 
utvecklingsplan betyder för var och en samt hur skolan skall arbeta med den 

• Rektor fyller en viktig funktion i utvecklingsarbetet. Bl.a. handlar rektorsrollen om att 
se komplexiteten kring individuella utvecklingsplaner och dokumentation, samt stödja 
de prioriteringar som måste göras. 

Individuella utvecklingsplaner  i förskolan 
 
I en studie av Elfström (2004) framgår att individuella utvecklingsplaner blivit allt vanligare i 
förskolan efter läroplanens införande trots att inga sådana krav ställs i läroplanen. 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998b) framgår:  
 

I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas 
inte. Förskolan bedriver en pedagogisk verksamhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och delta i 
under olika lång tid. Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn som deltar utifrån 
vars och ens förutsättningar.  
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En nationell utvärdering (Skolverket, 2004b) visar på att förskolan befinner sig i en 
brytningstid som möter nya krav på att synliggöra resultat. Barns utveckling blir allt oftare 
utgångspunkt för att värdera verksamhetens kvalité.  Hälften av fallkommunerna krävde i sina 
skolplaner att förskolorna skulle formulera individuella utvecklingsplaner för varje barn. Det 
var vanligt att dessa planer var en grund för planeringen och att de skulle följa med barnet till 
förskoleklass och skola. Det var också vanligt att dessa planer användes som grund för 
utvecklingssamtal med föräldrar. I de individuella utvecklingsplanerna delades barns 
utveckling upp i exempelvis social, emotionell, motorisk, skapande, språklig förmåga. Man 
kunde följa barnets utveckling varje termin och dels se vad dom gjorde och hur dom gjorde 
det. Vissa förskolechefer och personal uttryckte viss oro att använda sig av individuella 
utvecklingsplaner och var tveksamma till om de gagnade barnen. Det fanns kommuner som 
formulerade mål utifrån strävansmålen i förskolans läroplan, där måluppfyllelse mer 
systematiskt bedömdes i relation till barnets gensvar på det verksamheten erbjöd, om barnen 
är trygga, trivs och har roligt.  Här handlade det inte om att bedöma barnets prestationer. I 
vissa fall blev barnens utveckling en mätare på verksamhetens kvalité, vilket var tveksamt i 
förhållande till läroplanens skrivningar att det enskilda barnets resultat inte skulle utvärderas i 
förskolan. 

Vad säger forskningen om IUP? 
 
 Enligt Elfströms studie (2004) framgick att utformningen av individuella utvecklingsplaner 
ökar förståelsen för att vi står inför nya pedagogiska utmaningar i både förskola och skola.  
 Denna studie är ett försök att förstå hur individuella utvecklingsplaner påverkar vår syn på 
barn, kunskap och lärande och hur planen påverkar verksamheten i förskolan och skolans 
lägre åldrar. Trots att det fanns skillnader i förskolan och skolan, så pekade studien på att 
likheterna i centrala frågeställningar övervägde. Studien visar på fyra övergripande syften 
med de individuella utvecklingsplanerna: 
 

• Att beskriva elevernas positiva utveckling och hjälpa dem vidare 
• Att hitta elever med svårigheter tidigare 
• Att övergångarna mellan de olika skolformerna blir bättre för den enskilda eleven 
• Att alla elever ska gå ut åk. 9 med godkända betyg 

 
Dessa fyra syften var kopplade till omtanke/omsorg om barnen.  Fokus låg på att eleverna ska 
se sin egen utveckling och få syn på sitt eget lärande. Det handlade även om samhällets 
intresse av att eleverna går ut årskurs 9 med godkända betyg. 
Det framgick också att föräldrarna skulle bli delaktiga och medansvariga i sina barns 
utveckling, genom att aktivt ta del av utformningen av dessa planer. Studien visade även på 
att lärarna själva med hjälp av dessa planer som verktyg kunde klara sitt uppdrag att hjälpa 
och stödja elevernas utveckling. 
 
Genom att man infört IUP ansåg lärarna att tydligheten om vad förskolan och skolan stod för 
ökade.  Föräldrarna förstod bättre vad eleverna skulle lära sig, det blev mer konkret. Det blev 
också tydligare vilka krav som ställs på föräldrarna och att det handlade om delat ansvar.  
Lärarna tog del av de olika barnens behov och planerade in så mycket man kunde av det i den 
vanliga verksamheten. Att alla barnen skulle kunna delta i de aktiviteter som pågick var 
viktigt. Lärarna betonade att målen skulle vara realistiska att nå för barnet, men också för 
skolan. Man måste se till vilka förutsättningarna i gruppen var, vilken tid man hade till 
förfogande och vilka personalresurser som fanns. Lärarna poängterade att det blev en hjälp att 
komma ihåg överenskommelser för barnet när det skrevs ner i en individuell utvecklingsplan.  
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Vidare visade studien på betydelsen av tid. Det tog tid att göra observationer, skriva om 
eleverna, diskutera i arbetslaget och att genomföra själva samtalen och det skulle relateras till 
den tid lärarna har till sitt förfogande utanför barngrupp, till planering.  Utvecklingsplanerna 
bidrog till att förskollärarnas och lärarnas arbete och kompetens blev mer synlig och det 
ökade yrkets professionalisering. 
 
Några risker framkom också med att använda IUP: 
 

• Genom att kartlägga barnen stämplar man dem som har svårigheter och sviker dem 
om det inte finns resurser att hjälpa dem 

• Att utvecklingsplanen inte får följa med eleven hela skoltiden 
• Att utvecklingsplanen inte handlar om det som är det väsentligaste för eleven just nu 

 
Elfström menar att dagens samhälle använder sig av ständiga kontroller och utvärderingar i 
form av tester mm. Det pågår ett livslångt lärande utan slut. Individuella utvecklingsplaner 
kunde ses som att ständigt göra kontroller av att utvecklingen gått framåt, och när ett mål är 
uppnått sätter man upp ett nytt. Man blir aldrig klar. 
 
I samband med studien fann forskaren att när man arbetat fram sina dokument har man utgått 
från läroplanens strävansmål. Dokumentet bestod av två delar. Dels var det samtalsunderlaget 
eller checklistan som gav en nulägesbeskrivning av eleven. Dels var det själva dokumentet 
som utgjorde den individuella utvecklingsplanen. Det var i många fall ett 
utvärderingsinstrument som utarbetades av de arbetslag där det skulle användas.  Enligt 
Elfström speglade dessa olika synsätt på verksamheten och vad lärarna hade för tillgång till 
teorier för att beskriva eleverna. Dessa teorier var inte helt medvetna utan fanns i vanor och 
rutiner. Två olika människosyner, en modernistisk och en postmodern konstruktivistisk 
framkom i studien. De lärare som hade en modernistisk vetenskaplig syn på eleven delade 
upp elevens jag i olika kompetenser för att se om eleven utvecklades normalt enligt 
utvecklingspsykologiska stadieteorier. I en kommun använde alla samma mall över vilka 
förmågor eleven skulle ha uppnått i en viss ålder, vilket visar på en mer modernistisk 
människosyn enligt forskaren.  De lärare som hade en postmodern konstruktivistisk syn på 
eleven grupperade frågeområdena efter rubrikerna i läroplanen, och genom frågorna hur, när, i 
vilka situationer, framträdde en mer aktiv elev, där man inte bara prickade av när man har nått 
en viss kunskap. Det handlade då mer om att eleven skulle bli mer delaktig i sitt eget lärande, 
få syn på sin lärstil, men också ansvara mer för planeringen av sin egen utveckling. Forskaren 
ansåg att båda dessa synsätt fanns representerade i läroplanerna och krockade med varandra. 
Elfström menar därför att det är angeläget att analysera de verktyg som ingår i de individuella 
utvecklingsplanerna. Man måste fråga sig om de utvärderingsverktyg man använder speglar 
innehållet i sin verksamhet, arbetssättet, det eleverna gör och lär sig.  Det är viktigt, menade 
forskaren, att vi reflekterar över de dokument vi använder och funderar över om de speglar de 
värden vi anser viktiga att lyfta fram. Att tillsammans arbeta fram dokument som gäller alla 
lärare på förskolan och skolan innebär att diskussionerna i arbetslaget går åt samma håll och 
lärarna vet vad som är viktigt att arbeta med i grupperna 
Forskaren funderade om det fanns oavsiktliga konsekvenser med detta utvärderingsinstrument 
som vi inte önskat oss. De som arbetar inom förskola och skola är i en brytningstid som gör 
att de måste ifrågasätta och synliggöra sina medvetna och omedvetna teorier och vanor.  Den 
nya flexibla, ansvarstagande och problemlösande individen hade blivit den nya formen för 
både barn och vuxna. I arbetslivet görs också utvecklingsplaner för medarbetare. Ansvaret 
flyttas från samhället till individen enligt Elfström.   
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Teoriförankring kring individuella utvecklingsplaner    
 
Vid Elfströms studie (2004) framgick det att många som forskar inom pedagogik diskuterar 
idag vilka teoretiska resonemang våra föreställningar om barnet, förskolan och skolan bygger 
på. För att få hjälp i arbetet med att tolka och förstå frågor som individuella utvecklingsplaner 
ställer oss inför, har Elfström valt att främst utgå från kunskapsforskare som verkar inom 
postmoderna/poststrukturella perspektiv. I dessa teoretiska perspektiv, skrev Dahlberg, Moss 
och Pence (2002) fanns ingen strävan att vi ska komma överens om ett enda rätt svar. I ett 
postmodernt perspektiv finns ingen absolut sanning, utan alltid flera olika perspektiv. I ett 
sådant perspektiv är kunskap alltid värdeladdad och bunden till sitt sammanhang. Detta gäller 
också våra kunskaper om barn, förskola, skola och individuella utvecklingsplaner. En central 
gestalt inom den poststrukturella forskningen är enligt Dahlberg m fl. Michelle Foucault. Han 
utgick inte från vad en människa är, utan hur vi görs och gör oss själva till människor och hur 
vi organiserar vardagens tid och rum i t.ex. förskola och skola samt vilka rutiner och vanor 
som uppstår där. Det han sökte åstadkomma var en nytolkning av mänsklig frihet. Foucaults 
var övertygad om att lokala aktioner var det bästa sättet att införa förändringar av större 
format, något som skulle kunna kallas en ”bottom-up” ansats till förändring. Av Dahlberg, 
Moss och Pence framgick att i själva verket vänder postmoderniteten upp och ner på de 
värden som var centrala för moderniteten: frihet, jämlikhet och broderskap. De värden som är 
centrala i postmoderniteten är: frihet, mångfald och tolerans. Postmodernism välkomnar 
ovisshet, komplexitet och många olika perspektiv.  
 
Av Dahlberg, Moss & Pence (2002) framgick det att postmodernismen resonerar kring att 
dialog är nödvändigt vid varje möte för att skapa en relation. Det är blicken som upptäcker 
och problematiserar alla försök att underkuva medmänniskan. Konsten att lyssna utifrån sin 
medmänniskas erfarenhet och inte tvinga sig på sin egen förståelse är också nödvändigt vid 
varje möte. Det lilla barnet framträder redan från början av sitt liv som en medkonstruktör av 
kunskap och av sin egen identitet.  I denna konstruktion av ett ”rikt” barn är lärandet inte en 
individuell handling som isolerat utförs i barnets huvud. Lärandet är en kommunikativ 
aktivitet, i vilken barnen skapar kunskap tillsammans med vuxna och med andra barn. 
Lärandet är således inte en kunskapsöverföring och barnet är inte en passiv mottagare fram till 
ett förutbestämt resultat. Vi vuxna bör hjälpas åt att varsamt handleda eleven genom sin 
skolgång. Enligt det postmoderna perspektiv som skissats här så finns det ingen kunskap som 
är objektiv. Det betyder att vi måste ta ansvar för vårt eget lärande. Detsamma gäller 
moraliska val. Postmodern etik innebär att var och en av oss, från barndomen och framåt, 
måste ta ansvar för att fatta svåra beslut. Vi bär ansvaret för att göra våra moraliska val. Det 
finns ingen sanning som kan rädda oss från ansvar för våra handlingar. Detta ställer ökade 
krav på lärare och elever. De ska forma sin egen förståelse av världen, sin kunskap och sin 
identitet. Detta kräver tillit till den egna förmågan att göra val och att argumentera för sin 
ståndpunkt. Det betyder också att lärare och elever får ett ökat ansvar för att förverkliga sina 
möjligheter. Förverkligandet av dessa möjligheter kräver högt utvecklad kapacitet för lärande, 
reflektion och kommunikation.  Det förutsätter lärandeprocesser som ger lärare och elever 
tillfälle att använda sin nyfikenhet och kreativitet till att våga försöka och ta ansvar, till att 
göra val som gäller deras framtid. 
 
Av Alvesson och Sköldberg (1994) framgick att postmodernismen förhåller sig till aktuella  
sociala förändringar som något som får djupgående konsekvenser för vårt sätt att förhålla oss 
till verkligheten. Att verkligheten kan representeras på olika sätt hamnar också i centrum och 
idealet om att olika röster skall kunna höras hyllas. 
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Av  Kroksmark (2003) framkom att Dewey som levde år 1859-1952  poängterade att det inte 
går att motivera barn på annat sätt utan att se att målet är nåbart. Det betyder att målen för 
skolans verksamhet flyttas i den takt eleverna erövrar dem. Det barnet lär sig och det sätt detta 
sker på är enligt Deweys uppfattning två sidor av samma sak. Det är lika viktigt att lära sig 
hur man lär sig som att lära sig det man lär sig. Läraren skall hjälpa eleven att värdera 
aktiviteterna så de upptäcker de egna speciella intressena. Det är i den tanken om aktivitetens 
betydelse som Deweys berömda slagord myntats: ”Learning by doing” (s.375). Dewey 
menade att språket först och främst är ett socialt instrument. Språk är till för kommunikation. 
Det är ett redskap för en individ att få ta del av andras idéer och känslor.  
 
Enligt Alexandersson (1999) är Dewey en centralgestalt som uppmärksammats inom 
reflektionsområdet. Hans dialektiska perspektiv på utbildningsproblem fick stort inflytande 
världen över. Dewey såg reflektionen hos människan som en ständigt återkommande aktiv 
kunskapsprocess, vilket kännetecknas av utforskning och upptäckande. Det är genom 
reflektionen vi förvandlar våra erfarenheter till kunskap. Reflektionen ses därför som en 
speciell form av tänkande. Enligt Dewey var ”erfarenhetskunskapen” den mest centrala för 
människan och enligt Alexandersson myntade Dewey uttrycket: ”En smula erfarenhet är mera 
värd än ett helt lass vetande”(s.35). Behovet av att hantera komplexa och svårbegripliga 
situationer är den drivande kraften i reflektionsprocessen. När vi drar slutsatser utifrån egna 
erfarenheter växer förslag om framtida handlingar fram. När vi reflektera blickar vi både 
tillbaka och framåt. Frukten av denna kunskapsprocess är enligt Dewey tänkande människor, 
som är omsorgsfulla och varsamma. 
 
Kroksmark (2003) menade att Vygotskij som levde år 1896-1934, uppmärksammade en 
specifik social natur som är en del av elevens intellektuella utveckling. En grundläggande 
aspekt blir då att lärandet bara kan ske i samarbete med någon som redan kan t.ex. läraren. 
Allt i elevens utveckling förekommer två gånger: Först på en social nivå, sedan på en 
individuell nivå. Vygotskijs teori sätter undervisningens betydelse i centrum. Den är 
förutsättningen för all psykologisk utveckling och den skall vara aktivitetsgrundad. Denna 
pedagogiska tanke har gett upphov till elevaktiva arbetssätt i skolan. Han menade också att all 
pedagogik och alla tester i skolan skall vara utvecklingsorienterade mot nivåer som barnet 
ännu inte nått och de ska ge besked om hur det målet skall nås. Man behöver kunna ytterst lite 
för att undervisa, men för att leda eleven till kunskap, måste man kunna väldigt mycket mer. 
Tidigare krävdes bara av läraren att man kunde sitt ämne, läroplanen och förmågan att ryta till 
i klassen när så krävdes. Numera har pedagogiken blivit en komplicerad konst som vilar på 
vetenskaplig grund. Därför krävs det av läraren både högre kunskap och didaktisk förmåga. 
Förutom detta kräver undervisningsmetoden att läraren lever i skolans kollektiv som en 
oskiljaktig del. Då kan relationen mellan lärare och elev nå både styrka och öppenhet. För att 
dylika band ska uppstå måste det till ett inre släktskap mellan lärare och elev samt lärare 
sinsemellan, det krävs närhet i känslor och uppfattningar menade Vygotskij. 
 
Funderingar som väckts är hur lärarna i verksamheten påverkats av den kompetensutveckling 
de fått kring IUP och om redskapen räcker för att de ska leda till den kvalitetshöjning av 
skolan som alla inblandade önskar? 
  Kommer lärarna att uppfatta utvecklingsplanerna som ett verktyg som underlättar lärarens 
arbete att nå läroplanens mål? Hur kommer dessa planer att påverka deras vardagliga arbete? 
Kommer planerna att uppfattas som pålagor i en i övrigt pressad arbetssituation?    Mot 
bakgrund av dessa funderingar har följande syfte formulerats.  
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Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva vad lärarna anser att de fått av den genomförda  
kompetensutvecklingen kring individuella utvecklingsplaner. Studien beskriver även vilka 
konsekvenser dessa planer kommer att få i den dagliga verksamheten. 

Metod 
 
Enligt Kvale (1997) framgår att intervjun som forskningsmetod är ett sätt att ställa frågor och 
lyssna lyhört för att erhålla grundligt prövade kunskaper. I en känsligt genomförd intervju 
besvarar undersökningspersonerna inte bara frågor utan uttrycker i en dialog sin uppfattning 
om det gemensamma intresseområdet. I den kvalitativa forskningsintervjun bygger man upp 
kunskap genom att två personer utbyter synpunkter om ett gemensamt intresse. Tonvikten 
ligger på hur det mänskliga samspelet producerar vetenskaplig kunskap. Syftet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnet ur den intervjuades egna perspektiv. 
Tekniskt sätt är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad dvs. varken ett öppet 
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. I intervjusituationen har min strävan har 
varit att undvika att påverka det lärarna förmedlat. Jag har intagit rollen av att vara en aktivt 
lyssnande samtalspart. Följdfrågor och andra kommentarer har syftat till att uppmuntra 
personerna att utveckla och klargöra sina uppfattningar tills det inte fanns mer att berätta. 
Intervjun skrevs ut och den skrivna texten utgjorde ihop med bandinspelningen materialet för 
den följande tolkningen. Målet var inte att komma fram till entydiga svar om temat som 
undersöktes. Det viktiga var att så exakt som möjligt beskriva de mångtydiga synpunkter som 
de intervjuade gav uttryck för inom det undersökta området. Genom att studien hade fokus på 
lärarens perspektiv framstod den kvalitativa intervjun som lämplig för att få tillgång till 
lärarens uppfattning och erfarenheter. 
Den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter ur 
undersökningspersonernas vardagsvärld: 
 

 Målet för intervjuforskaren är att återvända från sin kvalitativa undersökningsfärd med en berättelse som 
ger rättvisa åt intervjupersonernas historier om sin livsvärld och som förmedlar ny och giltig kunskap och 
insikt åt dem som lyssnar till eller läser berättelsen. (Kvale,1997, s.78) 

Undersökningspersoner 
 
Jag tog kontakt med en rektor från ett av rektorsområdena och fick klartecken att göra 
intervjuer med lärare vid det rektorsområdet. Eftersom jag själv arbetar på ett av områdena 
valde jag att inte intervjua mina egna kollegor, utan kontaktade en av de andra rektorerna för 
att utföra denna undersökning. Jag ville göra kvalitativa intervjuer med förskollärare och 
lärare tom årskurs tre, som deltagit i denna kompetensutbildning (bilaga 1). Vid urvalet av de 
lärare som tillfrågades var utgångspunkten att fånga ett perspektiv som spänner över förskola 
och grundskolans lägre åldrar.  
 Rektorn hade förslag på tre lärledare och jag själv kompletterade med två som inte var 
lärledare. Alla fem tillfrågade accepterade att delta i undersökningen.  Jag bokade tid med 
ovan valda lärare och lät de själva välja plats för intervjun.  De tre som har varit lärledare 
under kompetensutvecklingen har hittills ägnat två dagar mer till diskussion och arbete kring 
ämnet.  
 De jag intervjuat är kvinnor. Detta speglar verkligheten inom förskolan och skolans lägre 
åldrar, som till största delen utgörs av kvinnor. De intervjuade hade olika lång erfarenhet i 
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yrket, mellan två och 35 år. De hade alla varit med när diskussionerna kring  de individuella 
utvecklingsplanerna startade och deltagit i kompetensutvecklingen i ämnet. 
 
Lärare (A) har arbetat som förskollärare i 14 år. Jobbat på småbarns och på fritids med 
skolbarn, nu med  4-åringar. Lärledare 
 
Lärare (B) har arbetat som förskollärare i 35 år. Mest med 6-åringar i förskoleklass och fritids 
med barn tom åk. 3.  Skolsamverkan med åk. 1.Lärledare 
 
Lärare (C) har arbetat som lärare på lågstadiet i 33 år. främst med 7-9-åringar, just nu åk. 3. 
Lärledare 
 
Lärare (D) har arbetat som lärare i 13 år, låg, mellan och högstadiet. Lågstadiet de sista 7 
åren, varav fyra gånger med åk.1, just nu åk. 2. 
 
Lärare (E) har arbetat 2 år som lärare, åk.1-6, just nu åk.3 

Genomförande av intervju 
 
Inför intervjun delade jag ut frågeguiden (bilaga 2) i förväg och uppmanade personen att 
tänka igenom samtalsområdena. Varje intervju inleddes med ett kort samtal om själva 
intervjuns uppläggning och etiska frågor kring denna metod.  Samtliga intervjuer bandades 
med reporterbandspelare. Den första intervjun skedde på dennes arbetsplats i ett avskilt rum, 
den andra skedde i lärarens fritidshus under hennes sportlov.  De tre sista intervjuerna 
utfördes hemma i mitt eget kök. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och två timmar vardera. 
Den intervju som varade i två timmar har jag hanterat på ett annat sätt. Intervjupersonen hade 
själv skrivit ner sina berättelser till frågeguiden, hon följde sina texter hela tiden vid intervjun 
och påpekade att det kändes viktigt att hon fick med allt hon hade tänkt igenom kring 
frågeställningarna.  Efter intervjun fick jag en kopia på det hon skrivit. Jag har lyssnat igenom 
bandinspelningen i två olika omgångar och skriftligen själv kompletterat med sådant hon sade 
men inte skrivit ner.  
  
Som intervjuare försökte jag signalera intresse av vad intervjupersonen hade att berätta.  
 I vissa fall kunde min förförståelse leda mig vidare i frågandet. I några fall bad jag om 
förtydligande för att jag var osäker om jag förstod vad intervjupersonen menade.  I andra fall 
fick använda mig av uppföljningsfrågor för att få mer lärarfokus på ämnet. 

Tolkning och analys 
 
Jag har lyssnat till bandinspelningarna och skrivit ut intervjuerna på datorn, så ordagrant som 
möjligt dvs. transkriberat data, vilket resulterade i ca. 20 sidor text. I ett första steg skapades 
kunskap under intervjusituationerna. Jag som intervjuare var en aktivt lyssnande samtalspart 
med mitt intervjuobjekt, där båda i dialog med varandra utbytte erfarenheter om det 
gemensamma intresseområdet. Det går ingen enkelriktad väg mellan forskaren och hennes 
undersökningsföremål, utan dessa påverkar varandra ömsesidigt genom forskningsprocessen 
enligt Alvesson och Sköldberg (1994). Den som intervjuar är med och skapar kunskap 
tillsammans med den intervjuade menar Kvale (1997).  I nästa steg omvandlades det levande 
samtalet till text då det skrevs ut. Det är en översättning från ett språk till ett annat enligt 
Kvale (1997) och man måste då vara medveten om de förvandlingar som det levande samtalet 
går igenom vid utskriften. Nyanser som olika tonfall, mimik, blickar mm går delvis förlorade 
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vid en översättning från tal till skriftspråk. Det har varit möjligt att till viss del kompensera 
detta genom att jag själv svarade för såväl intervjuerna som utskrifterna. Genom utskriften 
sker också en tolkning som framhäver vissa aspekter och utelämnar andra. I samband med 
utskriften fortsätter intervjuaren sitt samtal med texten i analysarbetet. Det tredje steget är för 
forskaren att fortsätta samtalet med sina läsare genom att presentera sina tankar i en rapport 
skriver Kvale.  
 
Kvale (1997, s.192-195) menar att de frågor man ställer till en text och de svar man får är 
beroende av flera olika saker ex. i vilket sammanhang texten tolkas. Han tar fram tre olika 
tolkningssammanhang  hur frågor till texten kan ställas och hur svaren man får kan användas. 
 

• Självförståelse: Intervjupersonens egen förståelse, då försöker uttolkaren bara ta fram 
den mening hon uppfattar att den intervjuade gör uttryck för 

• Sunda förnuftets förståelse: Tolkningen går utöver intervjupersonens självförståelse 
genom att man inför en allmän kunskap om uttalandets innehåll och vidgar tolkningen 
av ett uttalande 

• Teoretisk förståelse: Tolkningen går utöver både självförståelsen och det sunda 
förnuftets förståelse genom att man nyttjar en teoretisk ram för analysen. 

 
Kvale menar att man kan välja en eller flera av dessa tolkningssammanhang. Vid min 
bearbetningsfas har jag använt mig av de två första tolkningssammanhangen samt i vissa fall 
låtit uttalandena bilda en berättelse dvs. använt ett narrativt förhållningssätt.  Det är inte bara 
frågorna till intervjupersonerna utan även frågorna till intervjutexterna  som bidrar till att 
skapa det resultat som erhålls.  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att ett kriterium för god forskning är att öppna upp för 
mångfalld. Låsningar och restriktioner bör undvikas och alla människor kan bidra till 
konstruerandet av sanningar. Postmodernismens idéer om multipla röster kommer här in i 
bilden. Forskare och forskningsobjekt skall dela makten att konstruera mening. Empiri bör 
uppfattas som argument i en debatt, men kan dock inte bevisa någonting. Nedtoningen av 
empirins centrala betydelse som en del i sanningssökande innebär att något annat bör ges  
större utrymme. Alvesson och Skölberg vill inte förorda någon upplösning av normsystem. 
De menar att god forskning bör kännetecknas av: 
 

• Empirisk förankring och trovärdighet 
• Öppenhet för tolkningsdimensionens betydelse för sociala fenomen 
• Medvetenhet om språkets tvetydighet och begränsade kapacitet att förmedla kunskap 

om den empiriska verkligheten 
 

Ovan anförda kriterium att verkligheten är mångtydig och att olika tolkningar skall övervägas 
ställer höga krav på forskaren ifråga om bredd i beläsenhet, kreativitet och öppenhet. 
 
Efter att jag skrivit ut intervjuerna, har jag läst igenom texterna i olika omgångar för att skapa 
en första allmän förståelse av innehållet i textmaterialet. Med avsikt att skapa ordning, 
överblick och hanterbar data reducerades texternas omfång genom meningskoncentrering, 
vilket enligt Kvale innebär att innehållet koncentrerades i kortare meningar.  Vid 
omformuleringen av de koncentrerade meningarna var ambitionen att ligga så nära 
intervjupersonernas egna uttalanden som möjligt. Därpå fortsatte arbetet med att rensa bort 
upprepningar.  Sedan skrev jag om de koncentrerade meningarna till löpande text. Därmed 
påbörjades arbetet med att spåra likheter och skillnader mellan uttalanden. I detta skede söktes 
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efter att kunna sammanställa svaren i olika temagrupper. Dessa temagrupper hör samman med 
de frågeställningar som jag velat belysa med hjälp av studiens syfte och min frågeguide. I 
arbetet med att skapa teman granskades ursprungstexterna så jag inte tappat bort något av 
värde för denna undersökning. I nästa skede använde jag de omformulerade meningarna under 
varje tema som underlag för att skriva fram resultatet i löpande text. De löpande texterna 
avser att spegla innehållsliga variationer inom varje tema. De enskilda lärarnas uttalanden har 
inte sin direkta motsvarighet i den framskrivna texten för lärarna som grupp. Den enskilda 
utgjorde bakgrunden för den kollektiva bild som presenteras i resultaten. I nästa analysfas 
återvände jag till de ursprungliga intervjutexterna med avsikt att lyfta fram citat för att 
illustrera enskilda lärares uppfattningar inom de innehållsliga variationerna inom varje tema. 
För att underlätta förståelsen av citaten har de återgivits i en läsbar skriftlig form. De namn 
som anges i anslutning till citaten är fingerade. Det framgår vilka som är förskollärare 
eftersom förskollärare har styrdokumentet (Utbildningsdepartementet 1998b) som påpekar att 
förskolan inte får vara bedömande och därmed bör inte IUP bli ett bedömande verktyg i 
förskolan. 

Resultat 
 
Utifrån mitt empiriska material har jag fått fram lärarnas erfarenheter kring 
kompetensutvecklingen de hittills fått kring IUP. Resultatet handlar om vad lärarna anser att 
de fått genom sin kompetensutveckling i ämnet. Följande teman har växt fram som jag 
rubricerar: bredare förståelse, övergångarna, arbetet mot läroplanens mål och ökat behov av 
kollegial samverkan. 
I resultatet har det även växt fram fem övergripande teman om vad  IUP får för konsekvenser 
för verksamheten. Dessa teman handlar om: planeringen, tiden, lärandet, föräldrasamverkan / 
utvecklingssamtalet och åtgärdsprogram. Det har varit komplicerat att särskilja dessa teman, 
på grund av att de ofta är sammanflätade med varandra. Huvudtendenser jag har funnit i 
resultaten redovisar jag nedan under de rubriker som rubricerar de teman som växte fram i 
analysarbetet. 

Bredare förståelse 
Resultatet inom temat bredare förståelse handlar om att lärarna anser att det var stärkande att 
utbilda sig med kollegor i ett 1-16 års perspektiv och att de fått en bredare förståelse för att 
förskollärare och lärare har lika tankar och problem över alla stadier.  Lärarna poängterar att 
den sociala kompetensen och behov att lyfta elevernas starka sidor har uppvärderas i samband 
med kompetensutvecklingen kring IUP.  Förskollärarna anser att deras yrkesroll uppvärderats 
och det har synliggjorts att den viktiga grunden läggs på förskolan, inför fortsatt lärande i 
skolan.  
 

Det som var viktigast var att se hur mycket vi har gemensamt från förskolan till barnen är 16 år. Många 
saker vi ”brottas med” är lika (Maria). 
 
Vad de är bra på kommer före vad man ska utveckla, det är bra! Social utveckling står först, för det är 
viktigare än kunskapsutveckling, det pratade vi om när vi hade personalmöte. Det är väldigt viktigt, för 
utan social kompetens ”står du dig slätt i livet”. Det här tycker jag blev en jättefin blankett, enkel och 
praktisk för alla (Ann).  

 
Jag kan tycka att det kan vara lite statushöjande att vi har fått samma kompetensutveckling  i ämnet för att 
förskollärare har inte många velat bli på sistone, det ser vi på bristen vid nyutbildning. Man säger, äsch, 
vem vill gå på högskolan för att sköta barn. Visar vi på att det pågår ett utvecklingsarbete och att det är 
viktigt, så kan det förhoppningsvis höja statusen på denna yrkesroll (Lena, förskollärare). 
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Övergångarna 
 
Resultatet kring övergångarna  handlar om att IUP blanketten (bilaga 3, 4) är lika genom hela 
skolsystemet. Det sågs som en styrka att blanketten är ett gemensamt dokument från förskolan 
och genom hela grundskolan så elever, föräldrar och lärare känner igen sig när de byter 
förskola, skola och klass. Resultatet visar också på att IUP blir arbetsbesparande för läraren 
när de får nya grupper, eftersom elevernas styrkor och behov framgår i dessa planer. En 
farhåga som nämndes är att det finns viss risk att IUP blir bedömande eftersom planen följer 
med barnet vid lärarbyten. 
Lärarna framhåller även att  IUP  kan bidra till att eventuella svårigheter syns tidigt från 
småbarnsavdelningen.  
 

Om eleven börjar på en ny skola måste det vara ett hjälpmedel för den nya läraren att se hur de kan gå 
vidare med denna elev (Gudrun). 
 
Fånga upp förståelsen före skolstart att raster kan bli ett bekymmer, eller gymnastiken eller 
matsalssituationen ex. Pelle ”gruvar” sig för att hämta mjölk eller är rädd att han inte får kompisar 
 (Lena, förskollärare). 
 
Det är arbetsbesparande när vi får information från förskolan om vilka mål som är satt upp och vi  kan se 
vad som behöver stärkas (Anneli, förskollärare). 
 

     Kan IUP vara en fara…så att vi inte gör en bedömning av barnet (Anneli, förskollärare). 

Arbetet mot läroplanens mål 
 
 Resultatet kring detta tema handlar om att lärarna anser att det blir enklare att sätta upp mål 
utifrån läroplanen med hjälp av målbilderna (bilaga 5-7) som lärarna gemensamt arbetat fram 
under kompetensutvecklingen. Lärarna poängterar också att det blir lättare för föräldrar och 
elever att förstå vad målen i läroplanen handlar om eftersom läroplanens strävansmål är 
förenklade i dessa målbilder. Resultatet tyder på att förskollärarna och lärarna anser att det är 
positivt att målbilderna utvecklas och utökas med elevernas stigande ålder. Lärarna har 
kommit överens om att målbilderna ska sättas upp synligt på skolan. 
 

Det är lätt att förstå målen i de här rutorna ( läs målbilderna). Kan jag läsa så att andra förstår?  Det är 
enklare att  visa på de här målbilderna än att visa läroplanen för föräldrarna, den är som att läsa ”ludd” 
(Gudrun). 
 
Det är bra att det inte är riktigt lika när man är ett och ett halvt år och börjar på dagis. Då behöver man 
inte tänka kring ”svenskbiten” eller ”mattebiten” ännu (Ann). 
 

Ökat behov av kollegial samverkan och reflektion 
 
Resultatet kring detta tema handlar om att lärarna poängterar behovet av att få fortsatt 
kompetensutveckling i ämnet för att få en samsyn på organisationen av IUP och skapa 
checklistor eller samtalsunderlag för de olika åldrarna. Rektor anses ha en viktig roll i den 
frågan genom att prioritera fortsatt kompetensutveckling kring organisationen av IUP och 
prioritera tid för fortsatta diskussioner. Det framkommer även att det var en styrka att arbeta i 
arbetslag skola/barnomsorg för att kunna arbetsfördela så arbetsbelastningen inte ökar. 
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Genomförandet av IUP och utvecklingssamtalen tycks vara i behov av arbetsfördelning. 
Undersökningen tyder på farhågor för läraren att ensam klara detta arbete med en stor grupp.  

 
Kunskapsmålen får man göra för varje årskurs eller stadium, där man ser vad man ska jobba med och ser 
när eleven exempelvis kan läsa textremsan på TV. Det kanske inte är så dumt att göra det jobbet 
tillsammans på skolorna , så man får en gemensam plattform (Ann). 
 
De personer som är inblandade i en grupp kan fördela. Den här biten ansvarar jag för, då kan jag 
koncentrera mig på det. Jag ser mina arbetskamrater som en resurs. Vi är införstådda i att dela upp 
utvecklingssamtalen. Skulle man fixa det själv på 25 elever, det tror jag inte går (Maria). 
 
 

På frågorna om varför vi ska använda dessa planer, vad de kan få för konsekvenser i 
verksamheten, hur planerna kommer att påverka arbetet och planeringen och på vilket sätt de 
kan bli ett hinder / hjälpmedel har följande fem teman växt fram:  planeringen, tiden, lärandet, 
föräldrasamverkan/utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. 

Planeringen 
 
Resultatet visar på att planeringen i fortsättningen kommer att utgå mer från läroplanen. Den 
långsiktiga planeringen påverkas av IUP eftersom planen följer med vid lärarbyten. En mer 
individanpassad planering nämns också. 
 
 Resultatet visar också på att de mål som sätts upp för varje elev kräver att tid och 
organisation ses över, så det blir möjligt att planera för att eleverna kan beredas tillfälle och 
stöd att öva på det överenskomna. Det framkommer även att IUP ses som ett hjälpmedel för 
planering av tid och lokaler, så att barn med speciella behov kan vara med på dubbla 
träningstillfällen. 
 
Resultatet visar även att eleverna ska bli mer delaktiga i planeringen, men att lärarna ”får 
skynda långsamt” med de yngre barnen. 
 

Vi har behov av att strukturera upp arbetet om vad förskoleklassen bör arbeta med och vad man bör jobba 
med i åk. 1, så att man någon gång får bli nöjd (Anneli, förskollärare). 
 
Det gäller att hitta en organisation där man kan frigöra sig själv som resurs, för om det är något barnen 
behöver träna på, så kan man tänka att de behöver lite stöd ( Maria).  
 
Tidigare har man kanske sett till gruppen som helhet och gruppens behov. Nu blir det lättare att med stöd 
av IUP att titta på och planera för just det här barnet. Finns det då tre barn med likartade behov eller 
önskemål så får de kanske bilda en grupp, inte för att de är fyra år, utan för att de behöver just det här, och 
det får löpa på tills vi känner att det inte behövs längre ( Lena, förskollärare). 
 
Hur var det nu? Var det Wilma som behövde det här? Det ska vi tänka på nu när vi styr in 
språksamlingarna, så att hon får dubbla uppsättningar. Hon kan vara med på fyraåringarnas också. Det 
blir inte direkt merarbete för oss utan anpassning av tid och lokaler, så att ett barn kan vara med på ex. 
dubbel språksamling. Man lägger det när det barnet ändå är i huset, inte samtidigt som femåringarnas, 
som det är nu.  Informationen blir samlat på ett kortfattat men tydligare sätt, och det blir tidsbesparande 
(Lena, förskollärare).   
 
Vi ska skriva ner om varje barn vad som är målet för var och en. Det annorlunda blir att barnen ska vara 
med i planeringen för sitt lärande (Anneli, förskollärare). 
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Tiden 
 

Resultatet visar på att tid till reflektion kring IUP anses som en brist hittills. Många uttrycker 
behov att få tid att diskutera kollegor emellan, för att arbetet med IUP ska bli bra. 
I studien framkommer att lärarna behöver stöd att utveckla sätt att dokumentera elevernas 
framsteg, men tiden till detta ses som ett hinder. Resultatet visar även på ett målmedvetet 
intresse att använda viss dokumentation vid skapandet av IUP.  Farhågor framkom kring 
dokumentationen om det blir ”portfolie”. Dessa farhågor handlar om tid och att det kan bli 
för mycket papper som ska skötas. Tiden och merarbetet upplevs också som ett hinder om 
man ska individualisera för en hel klass. 
 

Helt plötsligt har han förstått det här med dubbelteckning, ”whao”! Då skriver jag ner det, så har jag det 
klart inför IUP och samtalet. Jag måste bli mer noggrann att dokumentera lite mer, men då är det ju det 
här med tiden. Det är så mycket annat vi ska hinna med, bara det här med att rätta och hålla efter (Ann). 
 
Viss risk för oro och stress om vi ska möta alla 24 barn individuellt på alla områden (Anneli, 
förskollärare). 
 
Blir det ett måste att portfolie ingår i IUP? Vad ska med ? Det här kan bli hur stort som helst (Gudrun). 

Lärandet 
 
Resultatet visar på att IUP kan vara ett redskap för lärarna att lättare hitta och uppmuntra 
elevernas styrkor, elevinformationen blir samlat på ett kortfattat och tydligt sätt. Det blir 
också enklare att se vad eleven behöver för stöd att  träna för att nå målen.  
 Resultatet visar på att eleverna bör få tillfälle att diskutera och reflektera och utvärdera sitt 
lärande och få möjlighet att upptäcka sina framsteg, så de kan vara delaktiga i nya mål som 
ska sättas upp. Om skolan synliggör vad som krävs för att nå målen, så ökar måluppfyllelsen. 
Elevernas kunskapsutveckling stärks om målen är rimliga och eleverna får en chans att 
lyckas och se sina framsteg. Lärarna poängterar att syftet med IUP är att det är 
framåtsyftande, eleverna ska få lyckas med sitt skolarbete och få bekräftelse så 
kunskapsutvecklingen optimeras. Det poängteras även vikten av ökad medvetenheten kring 
att eleverna har olika inlärningstempon. IUP ses som ett hinder om lärare och föräldrar 
sätter upp för många mål för eleven. 
 
Lärarna påpekar att vi inte ska sluta undervisa hela gruppen, för eleverna behöver 
berättandet för att få kraft och eleverna lär sig mycket i samspel med andra. Det poängteras 
att individualiserat arbete inte får ersätta lära i grupp.  
 
Resultatet visar även att IUP begränsar friheten för lärarna och att verksamheten blir mer 
styrd eftersom lärarna har upprättat ett slags kontrakt med var och en vid skapandet av 
IUP.  
Faran tycks finnas att eleverna blir för ”ego-centrerade” om arbetet blir för individinriktat och 
eleverna inte tränas att ta hänsyn. 
 

Eleverna tränar sig att tillsammans med läraren plocka ut vissa arbeten som de är speciellt nöjda med.  
Vilken saga eller uppsats är jag mest nöjd med och vill spara? (Ann)  

 
Eleverna behöver få bekräftelse från mig men även se framstegen själva. För när man lyckas då växer 
man (Maria). 
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Vi ska inte haka upp oss på det som är svårt. Inte som förr – Du har svårt för att klippa, så klipp 
 (Anneli, förskollärare). 

 
Att få tydlighet är viktigt men också lite svårt. Om det här blir ett redskap för att hjälpa oss bli tydliga är 
det ju jättebra. Behöver eleven träna på fem saker så begränsar vi det till två.   Som lärare påverkar det 
mig positivt när eleverna lyckas. (Maria). 
 
 Vi upprättar ju ett slags kontrakt. Det kan vara så att vi måste ta hänsyn till några barns behov när vi i 
stället ville göra något som gagnade hela gruppen (Lena, förskollärare).  
 
Jobbar vi för lite med gruppen på bekostnad av det individuella, då riskerar vi att få för 
 ”ego-barn”(Anneli, förskollärare). 

 

Föräldrasamverkan och utvecklingssamtalet 
 
Temat föräldrasamverkan handlar om hur  lärarna bedömer att IUP påverkar: samarbetet 
lärare-föräldrar vid genomförandet av dessa planer, utvecklingssamtal och föräldramöte. 
 
Resultatet visar på att IUP kan få föräldrarna mer delaktiga i skolarbetet. Föräldrarna får en 
större möjlighet att påverka och lärarna försöker ta hänsyn till deras önskemål. Föräldrarna får 
ta ett ökat ansvar, lärarens roll blir att bistå och stödja vid utvecklingssamtalet. Det 
framkommer också behov av att diskutera läroplanen på föräldramöten eftersom föräldrar, 
lärare och elev ska ha lika del i utvecklingssamtalet. Lärarna poängterar att IUP blir ett tydligt 
dokument att stödja sig mot i samarbetet med föräldrarna. 
 
 Resultatet visar på en risk att IUP blir ett hinder om lärare och föräldrar inte är överens om 
vad som ska finnas med i IUP. Det kan innebära att insatser som behövs för att nå målen inte 
finns med.  
 

Jag har tagit fasta på att det inte ska bli något merjobb för lärarna utan det ska snarare vara så att vi delar 
på jobbet genom att föräldrarna och eleverna är mer förberedda inför utvecklingssamtalet  (Ann). 

 
Vi måste betona att  IUP innebär att föräldrarna  har en viktig del i samtalet och det måste framgå tydligt 
vad skolan förväntar sig av dem. Jag tror inte att det blir en ”helenkel” uppgift, men jag tror att det är 
nödvändigt att vi kommer dit (Maria). 

 
Nu har det gått ett halvår sedan vi pratade om det här och jag känner att ni inte har tagit fasta på det. Jag 
behöver stöd från er hemifrån (Lena, förskollärare). 

 

Åtgärdsprogram 
 
I studien framkommer att behov finns att få stöd av specialpedagog som deltar i verksamheten 
och ser behoven, så insatser kan sättas in i god. Behov av att specialpedagogen stödjer barn 
med särskilda behov och upprättar åtgärdsprogram redan på förskolan poängteras, så att 
behov av åtgärdsprogram på sikt kan minska.  
 

När man kopplar in insatser kring språkstöd eller kompisstöd så ser man ganska fort en förbättring. Vid 
behov upprättar vi ett åtgärdsprogram och när det blir akut då kan man inte vänta till det är dags för IUP 
utan då blir det ett åtgärdssamtal direkt. Dokumentet får sedan följa som en bilaga till IUP (Lena, 
förskollärare). 
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Diskussion 
 
Validitet är enligt Thurén (1997) om man undersökt det man hade för avsikt att undersöka. 
Validiteten tycks vara relativt god på grund av att jag med hjälp av de kvalitativa intervjuer 
jag utfört fått svar på funderingar som framgår i syftet. Att använda en kvalitativ 
forskningsansats finner jag vara det mest rimliga valet med tanke på att studien avser belysa 
lärares uppfattningar om hur IUP påverkar verksamheten i skolan och vad lärarna anser att de 
fått genom den kompetensutveckling de hittills fått i ämnet. Den kvalitativa metoden är 
lämpad för att söka svaret på forskningsfrågor man ställer enligt Kvale (1997). Jag anser att 
jag delvis uppnått mitt syfte som jag redovisat i resultatet ovan. Resultatet hade förmodligen 
blivit mer nyanserat med ett större urval, som även hade omfattat lärare högre upp i stadierna. 
Jag valde att avgränsa arbetet och fokusera lärare för de yngre åldrarna, och jag har försökt 
fråga för att få en ökad förståelse kring ämnet för dessa yrkesgrupper. 
 
När det gäller reliabiliteten som enligt Kvale (1997) handlar om man genomfört 
undersökningen på ett tillförlitligt sätt, där vill jag diskutera faktorer som kan påverka 
kvalitén i undersökningen. Jag är medveten om att jag valt en ansats där forskaren utgör ett 
viktigt instrument i det forskningsmetodiska arbetet och därmed riskerar att bli en faktor som 
påverkar undersökningen. I inledningen på denna uppsats framgår att jag förknippas med 
forskningsfrågan genom yrkesmässiga bindningar i det ämne som studeras. I studien finns en 
fara att ambitionen glider över mot att vara språkrör för förskollärare och lärare i grundskolan. 
Å andra sidan kan personliga erfarenheter utgöra en styrka genom att ämnet som ska studeras 
har upplevts från olika perspektiv. Medvetenheten om ovanstående har gjort att jag har 
försökt dra nytta av min erfarenhet, samtidigt som jag försökt förhålla mig kritiskt 
distanserad. Jag har försökt hantera problemet genom att noggrant redogöra för 
tillvägagångssättet jag använt i forskningsprocessen. Läsaren kan därigenom granska och 
värdera studien.  
 
Språket får en viktig funktion i arbetet med att skapa kunskap med denna metod enligt Kvale 
(1997). Bearbetningen av texterna innebär att lärarnas genuina uppfattningar löper risken att 
förvanskas och att empirin därmed inte på ett trovärdigt sätt representeras. Riskerna har gjort 
sig påminda även i denna studie på grund av min bristande erfarenhet av forskningsstudier på 
denna nivå, samt tvetydiga uppfattningar i intervjutexterna som varit vanskliga att sortera i 
teman och de innehållsliga variationerna är ibland sammanflätade med varandra. För att 
kontrollera de tveksamma fallen har jag återvänt till ursprungstexterna i vilket uttalandena 
fanns i sitt större sammanhang.  De kvalitativa metoder som använts i studien menar jag, trots 
nämnda problem har bidragit till att lärarnas beskrivningar lyfts på ett vetenskapligt plan utan 
att trovärdigheten gått förlorad. Jag finner det rimligt att påstå att variationerna i lärares 
beskrivningar förekommer generellt i lärarnas vardagsverkligheter trots att den enskilde fick 
utgöra bakgrunden för den kollektiva bild som presenteras i resultaten. Citaten fyller en för 
forskaren underbyggande funktion och för läsaren en kontrollerande funktion. 

Resultatdiskussion 
 
I detta avslutande kapitel försöker jag tolka, spekulera och problematisera mitt resultat i 
förhållande till litteraturen, ett myndighetsperspektiv genom de rapporter, yttranden och 
betänkanden jag redovisat och ett forskarperspektiv genom studien av Elfström (2004)och de 
vetenskapliga teorier jag redovisat.  
 



 

24 

Mina försök att tolka resultatet av denna studie är att kompetensutvecklingen i ämnet och  
förarbetet inför IUP det vill säga att förenkla läroplanens strävansmål, göra gemensamma  
IUP-blanketter och samtalsunderlag bör göras på lokal nivå, förslagsvis i ett 1-16 års 
perspektiv, så den ”nyfunna” kunskapen diskuteras, reflekteras kring och förankras  kollegor 
emellan. Min studie, myndighetsperspektivet och den forskning jag redovisat tyder på detta. 
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002) resonerade Michaelle Foucault om att lokala 
aktioner var det bästa sättet att genomföra större förändringar  i vad han kallade en ”bottom 
up” ansats till förändring. I (SOU 2002:121) framgår att krav på ett formaliserat dokument 
skulle kunna upplevas som en byråkratisering av skolan. Funderingar  har därmed väckts om 
det  finns det utrymme för att organiserandet av de individuella utvecklingsplanerna kan göras 
på lokal nivå även i fortsättningen.  
 
Mer kompetensutveckling och ordentligt med tid bör avsättas till arbetet med IUP. 
Utvecklingsarbete tar tid och måste få ta tid pekar min studie på. Granskningen av 
Myndigheten för Skolutveckling (2003) och Elfstöms studie (2004) visar på att det kan finnas 
fortsatt behov av kompetensutveckling för lärarna i ämnet. Resultatet i denna studie tyder på 
att kompetensutvecklingen i ämnet är gynnsam för utvecklingsarbetet i stort, men det krävs 
tid så att reflektionsarbetet kring ”nyvunna” frågor som väckts fortsätter i arbetslagen. 
Alexandersson (1999) menar att skolans utveckling förutsätter reflekterande lärare som under 
jämlika villkor analyserar lokala förhållanden för att sedan fatta gemensamma beslut kring 
viktiga förändringar i skolan. Rektor har en viktig roll i att prioritera tid till sådana 
diskussioner på skolorna framgick av resultatet i studien. 
 
Resultatet från studien kring lärandet visar på att expertgruppens modell (figur1 s.3) kan 
användas som utgångsläge när skolan skall fortsätta utvecklingsarbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna. Läroplanen har fått en centralare plats i lärarnas planeringsarbete visar 
studien också på. Myndigheten för Skolutveckling (2003) och Elfstöms studie (2004) pekar 
på att begreppsförvirringen kring läroplanens strävansmål och uppnåendemål är stor och 
bidrar till olika synsätt på eleverna. Båda dessa synsätt finns representerade i läroplanen och 
”krockar” med varandra. Tid för diskussion och reflektion skolvis om detta målarbete är 
nödvändigt så att de utvärderingsverktyg skolan använder inför IUP speglar innehållet i 
verksamheten och arbetssättet. Jag vill underbygga min uppfattning genom att hänvisa till 
Alexandersson (1999) som menade att lärare borde reflektera mer kollegialt. Då kan skolan 
bli en lokal arena där lärare enskilt och tillsammans med andra utvecklar sin professionalism 
så att den egna praktiken förändras och verktyget IUP blir gynnsamt. Elfstöms studie (2004) 
pekar på att förskola och skola befinner sig i en brytningstid som gör att lärarna måste 
ifrågasätta och synliggöra sina medvetna och omedvetna teorier och vanor och det framgår 
även av resultatet i denna studie.  
 
Resultatet kring lärandet i denna studie visar även på förtjänsten med att  IUP kan vara ett 
redskap för lärarna att hitta elevernas styrkor och uppmuntra dessa.  Skolministerns 
uttalandende om IUP (Utbildnings-och Kulturdepartementet, 2005) Elfstöms studie (2004) 
och Dahlberg, Pence och Moss (2002) pekar på att ovanstående förhållningssätt är en styrka 
kring IUP.  
 
När det gäller att försöka tolka resultatet kring lärandet och elevutvecklingen spekulerar jag i 
att lärarna har ett stort ansvar att bjuda eleverna en chans att lyckas och se sina egna framsteg 
genom att sätta upp rimliga mål i IUP. Enligt Kroksmark (2003) poängterade Dewey att det 
inte går att motivera barn på annat sätt än att se att målet är nåbart och flytta målet i den takt 
eleverna erövrar dem. Dahlberg, Pence och Moss (2002) resonerar kring att dialog är 
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nödvändigt vid varje möte för att skapa en relation. Funderingar har väckts om vi kan bjuda in 
även de yngre eleverna att ta större ansvar för sitt eget lärande och vara mer delaktiga i vilka 
mål som sätts upp. 
Studien visar på att styrkorna med att lära i grupp och lärarens berättande inte får komma i 
”skymundan” på bekostnad av för mycket individuellt arbete med IUP. Enligt Dahlberg, Moss 
och Pence (2002) pekar det  postmoderna perspektivet på att  lärandet är en kommunikativ 
aktivitet, i vilken barnet skapar kunskap tillsammans med vuxna och med andra barn. 
Kroksmark (2003) visar att Vygotskijs teori sätter undervisningens betydelse i centrum och 
resultatet av studien tyder på att läraren inte får sluta undervisa. Vygotskij uppmärksammade 
också en social natur som är en del av elevens intellektuella utveckling. En grundläggande 
aspekt blir då att lärandet bara kan ske i samarbete med någon annan som redan kan, 
exempelvis läraren. Konsekvensen av detta är att eleverna måste beredas tid och möjlighet att 
få stöd att utveckla och träna på det överenskomna i IUP, så målen inte bara blir ett papper i 
en pärm som endast diskuteras på utvecklingssamtalet. Resultatet i studien pekar på att lärarna 
behöver mer tid för att organisera verksamheten, så läraren kan stödja eleverna i IUP-arbetet 
enskilt och i grupp. Funderingar har väckts om det går att hitta en balans mellan gemensamt 
lärande och individuellt arbete ute på skolorna, så att lärarna utan ökad arbetsbelastning kan 
utföra uppdraget med IUP? 
 
Min utförda studie och Myndigheten för Skolutveckling (2003) pekar på att den sociala 
utvecklingen är lika viktig i den individuella utvecklingsplanen som den personliga 
kunskapsutvecklingen. Utan fungerande sociala spelregler i förskola och skola blir det svårt 
att lyckas med läraryrket och IUP. Den uppfattningen har jag underbyggt genom min studie 
samt genom min erfarenhet som klasslärare. 
 
Skolverket (2004b), Elfströms studie (2004) och förskolans läroplan  poängterar att IUP inte 
får vara bedömande.  Min studie visar delvis på en medvetenhet att IUP inte får användas för 
bedömning av barnet, men uppfattningar att det är en fördel om eventuella problem 
uppmärksammas tidigt och sedan får följa med  IUP visar på tvetydighet i denna fråga.  IUP 
skall vara framåtsyftande, bör kunna användas som utvärdering för att sätta upp nya mål, men 
får inte bli ett verktyg som används för bedömning. 
 
Någon form av dokumentation är också nödvändig att använda när lärare, elev och förälder 
ska hjälpas åt att skapa dessa planer pekar min studie på. Däremot är det tveksamt om den 
behöver vara så omfattande att det blir ”för mycket papper som ska skötas”. Resultatet  och 
Myndigheten för skolutveckling (2003) visar på att tiden och arbetet med dokumentationen 
tycks vara i behov att reflekteras ytterligare kring.  
 
Det jag ser i samband med resultatet av min studie är att utvecklingssamtalet har en central 
roll vid utformandet av IUP och detta betonades även i Skollagskommiténs betänkande 
(SOU:2002:121) och Skolverkets yttrande (Skolverket 2004a). De intervjuade lärarna och 
myndighetsperspektivet ovan tyder på att med hjälp av dialog kring IUP blir såväl eleven, 
föräldrarna och läraren engagerade i elevens utveckling. Det delade ansvaret om hur målen 
ska nås upplevs som positivt av de intervjuade lärarna.  Studiens resultat visar på att 
arbetsfördelning i arbetslagen bör ses över när det gäller utvecklingssamtalet, så 
arbetsbelastningen blir jämnt fördelad mellan lärarna. Artikeln i Lärarfackligt (2005) visar på 
att lärarförbundet anser att endast behöriga lärare bör ansvara för IUP och utvecklingssamtalet 
på grund av oklarheter i sekretessfrågan. 
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Mitt försök att värdera resultatet kring föräldrasamverkan är att det delade ansvaret och 
föräldrarnas möjlighet till ökad delaktighet kring IUP kan vara gynnsamt för barnen, skolan 
som helhet och samhället i stort. Fler vuxna som engagerar sig och bryr sig i kommande 
generation ger ett tryggare och stabilare samhälle spekulerar jag i. Å andra sidan är det 
förmodligen inte så enkelt att lyckas få alla föräldrar engagerade. 
 
Resultatet i studien, Myndigheten för skolutveckling (2003) och Måhl (1999) visar på att 
åtgärdsprogram fortsättningsvis ska upprättas för elever som riskerar att inte uppnå uppsatta 
mål och vikten av att göra elever och föräldrar medvetna om tränandets betydelse för 
framgång. Studiens resultat visar också på behov av att specialpedagogen  stödjer barn med 
särskilda behov redan på förskolan så behov av åtgärdsprogram på sikt kan minska. 
 
Studien visar att det är ett mödosamt arbete att införa ett nytt verktyg som individuella 
utvecklingsplaner. Funderingar har väckts om IUP kan ge vinster i form av ett gemensamt 
synsätt och att det stärker elevens rättigheter till ett individuellt bemötande, föräldrarnas 
delaktighet och en förstärkt yrkesroll för lärarna. Verktyget i sig garanterar inte en utveckling 
av verksamheten. För att individuella utvecklingsplaner ska bli en form av utveckling av 
verksamheten krävs en medveten och demokratisk process av ifrågasättande av den egna 
verksamheten. Risken finns i annat fall att man cementerar det som är. Folkesson (1996) visar 
på reflektionens betydelse i denna fråga. Dahlberg, Pence och Moss (2002) menar att ett 
postmodernt förhållningssätt avstår från att söka efter den enda sanningen utan lägger i stället 
vikten vid nyanserna och skillnaderna. IUP kan bestå av en mångfalld lösningar utformade av 
professionella på den lokala arenan.  
 
Frågor har väckts till vidare studier om bland annat organiserandet av IUP i skolor och 
förskolor. Detta är en liten studie med ett förhållandevis blygsamt urval av förskollärare och 
lärare, som i nuläget endast har ringa erfarenhet av IUP.  Min rekommendation är därför 
fortsatt forskning på skolor med ett större urval som även innefattar lärare mot äldre elever 
där försök görs med IUP. Fortsatt forskning att söka fånga lärares uppfattningar kan kanske 
bidra till fler lärande exempel och större förståelse för både förtjänster och svagheter med 
dessa planer.  Min förhoppning är att denna studie kan bidra till en pusselbit i denna strävan. 
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Kompetensutveckling i berörd kommun 
 
Inför kompetensutvecklingen kring IUP delade rektorerna ut ett häfte om individuella 
utvecklingsplaner till all personal och förklarade att lärarna skulle ha gemensam fortbildning 
från förskola tom högstadiet i detta ämne aug.-04. Jag blev nyfiken och började studera ämnet 
närmare. Jag läste häftet vi fått och sökte reda på alla originalkällor som det hänvisades till. 
Via universitetsbiblioteket fick jag tag på litteratur, rapporter och artiklar. Jag gjorde utifrån 
detta samt några intervjuer med lärare som hade viss förtrogenhet kring IUP, min B-uppsats i 
ämnet maj-04. Fortbildningsledaren behövde, inför de första kompetensutvecklingsdagarna, 
två så kallade lärledare från varje skola. Dessa lärledare fick veta att de skulle vara 
kursledarens ”förlängda arm” under kompetensutvecklingen. Aug.-04 startade 
kompetensutvecklingen för alla lärare, förskollärare och fritidspedagoger i dessa fyra 
rektorsområden. Första dagen var alla 160 lärare fördelade på 16 lärledare. Jag har själv 
deltagit i denna kompetensutveckling och varit lärledare. 
 

• Dag 1: Föreläsning av handledaren kring bl.a. IUP, varvades med gruppdiskussioner i 
lärledargrupperna. Dagen handlade om värdegrundsarbete, samsyn på lärande i 1-16 
års perspektiv samt hur vi får elever berörda och delaktiga i skolans arbete. 

•  Dag 2: Föreläsning av vår handledare om IUP - varför, vad och hur? Dagen 
avslutades med skolvisa gruppdiskussioner om hur vi angriper IUP? Handledaren gick 
mellan grupperna, lyssnade samt försökte vägleda grupperna att utgå från vår 
läroplans strävansmål i arbetet.  

• Konferenstid / planeringstid: Under hösten fortsatte arbetet kring IUP gruppvis ute på 
respektive skolor. Diskussionerna handlade om påbörjade förslag kring checklistor 
och samtalsunderlag samt resonemang utifrån läroplanens strävansmål. 

• Dag 3: Lärledarträff  sept. -04. Uppdraget var att med hjälp av samlade erfarenheter 
från de olika skolorna  arbeta fram målbilder utifrån läroplanens strävansmål, som 
sedan skulle tillbaka till skolorna på remiss. En målmedveten arbetsiver infann sig i 
lärledargruppen och det lossnade för alla hur man kunde tänka. Lärledarna började 
också fundera på hur en IUP-blankett skulle kunna se ut. Handledaren var inte 
närvarande vid lärledarträffarna. 

• Dag 4: Gemensam kompetensutvecklingsdag okt.-04 med handledaren. Avstämning 
av vad som gjorts hittills och överenskommelse för fortsatt arbete. Lärledarna visade 
målbilderna som de jobbat fram och en kollega hade gjort en layout som kom ut på 
remiss.  

• Dag 5: Lärledarträff febr.-05 Uppdraget var att slutföra arbetet med målbilder i alla 
ämnen samt göra IUP blanketter, utifrån de förslag som kommit in. Detta arbete är nu 
slutfört ( se bilaga 2-5) 

 
Arbetet med samtalsunderlag eller checklistor har fortsatt på skolorna under konferens och 
planeringstid. Lärledarna  ska träffas i maj-05 för att följa upp hur det gått för dem som prövat 
materialet under våren samt komma överens om ev. pärmsystem inför hösten-05, så det kan 
göras försök för alla att använda IUP kommande läsår. 
 I häftet från Fortbildningsförlaget (Moreau&Wretman,2003) framgick att författarna har haft 
Pramling (1995), Måhl (1999) och rapporten Elevens ansvar-skolans framgång (2001) som 
referenslitteratur. Lärarna har haft uppdraget att läsa detta häfte förekompetensutvecklingen.  
Denna skrift handlade sammanfattningsvis om att  syftet med IUP är : hjälp till ökad 
måluppfyllelse för läraren och eleven, underlätta elevers och lärares övergångar, utveckla 
föräldrasamverkan och utvecklingssamtalet samt reflektionsarbetet. 

Bilaga 1



 

 

 
Frågeguide. 
 
 
 
 
1. Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
 
 
2. Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med? 
 
 
 
3. Vad tänkte du om individuella utvecklingsplaner (IUP) innan kompetensutvecklingen 
började? 
 
 
 
4.Beskriv för mig hur du har påverkats av den kompetensutveckling du fått kring IUP? 
 
 
 
5. Vad har du för tankar och idéer  om varför vi ska använda dessa planer? 
 
 
 
6. Vad får IUP för konsekvenser för dig som lärare? 
 
 
 
7.Hur kommer dessa planer att påverka ditt arbete och din planering? 
 
 
 
8. På vilket sätt blir de ett hjälpmedel/ hinder för dig som lärare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2



 

 

Individuell utvecklingsplan IUP för förskolan 1-5 år 
 
Namn: ____________________ Förskola: _________________ Datum: ______ 

 
Utvärdering av tidigare uppsatta mål: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

 
Vad är barnet bra på? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Vad tycker barnet är roligt? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Att utveckla:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Vad kan göras på förskolan? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Vad kan göras hemma? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Uppföljning 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
Underskrift 
 

_________________________           ________________________________ 
Förälder                                                 Ansvarig personal 

Bilaga 3



 

 

Individuell utvecklingsplan IUP för 6-16 år 
 
Namn: ___________________________ Skola: _________________________ 
Klass: ___________ Datum: _____________ 
 
 

 
Utvärdering av tidigare uppsatta mål: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Social/emotionell utveckling 
Starka sidor: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Att utveckla: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Kunskapsutveckling 
Starka sidor: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Att utveckla: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Vem gör vad? 
Elev: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Förälder: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Skola: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Uppföljning 
________________________________________________________________ 
 
Underskrift 
 

_________________________           ________________________________ 
Elev                                                        Förälder 
_____________________________ 
Lärare 

Bilaga 4



 

 

 

Jag ska sträva efter att 
utveckla förmågan att ta 

ansvar för mina egna 
handlingar. 

NORMER OCH 
VÄRDEN 

för förskolan 1-5 år 

Jag ska sträva efter 
att utveckla min 
förmåga att visa 

hänsyn och respekt 
och utveckla empati.

Jag ska sträva 
efter att utveckla 
min förmåga att 

hantera 
konflikter. 

Jag ska sträva efter 
att utveckla respekt 
och omsorg för min 

närmiljö. 

Jag ska sträva efter 
att utveckla min 

förståelse för alla 
människors lika 

värde. 

Målbilder  

Bilaga 5



 

 

SVENSKA 
för 6-16 år 

Jag ska utveckla 
förmågan att lyssna 

koncentrerat på andra 
och våga tala i olika 

situationer. 

Jag ska utveckla min 
förmåga att söka 

fakta, värdera och 
uttrycka en egen 

åsikt. 

Jag ska vilja 
läsa och ha en 
behållning av 
mitt läsande. 

Jag ska få utveckla 
min fantasi och 

kreativitet genom 
skönlitteratur, 

teater, drama med 
mera. 

Jag ska vilja 
och våga 

skriva så att 
andra förstår. 

Jag ska sträva efter att lära mig 
reflektera över min utveckling. 
Tillsammans med andra ska jag 

utveckla mina kunskaper

Bilaga 6

Målbilder  



 

 

Jag ska utveckla min förmåga att 
använda matematikens formler och 

mätinstrument.

Jag ska utveckla intresse och 
tro på min egen förmåga att 
lära mig matematik. Jag ska 
muntligt och skriftligt lösa 
matematiska problem och 
kunna se om lösningen är 

rimlig. 

Jag ska utveckla 
förståelsen för 

matematiken och 
kunna använda 

den i olika 
sammanhang. 

MATEMATIK 
för 6-16 år 

Målbilder  

Bilaga 7




