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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa verksamma lärares tankar om det nya uppdraget med 

individuella utvecklingsplaner. Detta har vi försökt belysa utifrån två olika aspekter, dels en 

kvalitetsaspekt och dels en förändringsaspekt.  

   I bakgrunden redogör vi för hur beslutet om införandet av individuella utvecklingsplaner har 

vuxit fram. Vi visar också på hur det nya verktyget förhåller sig till utvecklingssamtalet och 

individuell planering och dokumentation. Utifrån Skolverkets allmänna råd för individuella 

utvecklingsplaner ger vi en beskrivning av hur arbetet med individuella utvecklingsplaner är 

tänkt att se ut. 

   För att kunna belysa vårt syfte har vi gjort intervjuer med sex stycken lärare vilka representerat 

fyra olika skolor och jobbar i olika årskurser inom grundskolan. Intervjuerna har varit kvalitativa 

och behandlat lärarnas tankar angående införandet av de individuella utvecklingsplanerna.  

   Dessa intervjuer har visat på att lärarnas tankar om det nya uppdraget på många sätt är delade. 

Det de alla dock är överens om är att de känner att de inte har fått tillräckligt med information för 

att ta sig an det nya uppdraget. När det gäller kvalitetsaspekten så är den dominerande tanken att 

det nya verktyget i sig inte kan leda till någon kvalitetshöjning, utan att det även krävs andra 

resurser. När det gäller förändringsaspekten så är den ledande tanken att det främst kommer att 

innebära mycket merarbete för lärarna, men att det också kan hjälpa lärarna att se eleverna bättre.  
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1 Inledning 

I många avseenden är den svenska skolan ett internationellt föredöme, men Regeringen menar att 

skolan måste ha högre ambitioner. Den svenska skolan ska vara en kunskapsskola där de 

nationella målen står i fokus. En viktig del av lärares uppdrag och arbete är att hjälpa eleverna att 

utvecklas efter egen förmåga och att vara ett stöd så att eleverna har möjlighet att nå dessa 

nationella mål. Trots detta är det en av tio elever i grundskolan som inte klarar Godkänt i 

svenska, engelska och matematik. Dessutom lämnar elever gymnasiet utan fullständiga betyg. 

Detta visar på att den svenska skolan inte lever upp till de krav som Regeringen ställer. Mot 

bakgrund av detta vill man från Regeringens sida försöka höja ambitionsnivån och förbättra 

utbildningen genom hela skolsystemet via olika insatser. Detta ska och har delvis skett bl.a. 

genom personalförstärkning i skola och fritidshem, genom tydligare regler för 

kvalitetsredovisningar från alla skolor samt genom en ökad individanpassning. En del av 

Regeringens arbete för att höja kvaliteten i skolan är införandet av individuella utvecklingsplaner 

vilka ska bygga på individuell planering och dokumentation samt upprättas i samband med 

utvecklingssamtal. Redan idag är individuell planering och dokumentation naturligt för många 

skolor och utvecklingssamtal är obligatoriskt. Regeringen menar att detta arbetssätt dock måste 

förstärkas och att det är där som individuella utvecklingsplaner fyller en funktion. Individuella 

utvecklingsplaner är skriftliga och utvärderingsbara och kan därför spela en stor roll i 

utvecklingen av skolans och lärarens arbete (Utbildnings och kulturdepartementet 2003).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Diskussionen om att införa individuella utvecklingsplaner i alla skolor väckte vårt intresse för att 

fördjupa oss i lärares syn på det nya pedagogiska verktyget. För att sätta oss in i ämnet har vi 

tittat på tidigare forskning och har kunnat konstatera att det inte finns särskilt mycket skrivet om 

individuella utvecklingsplaner. Vi förmodar att detta beror på att det är ett relativt nytt begrepp 

och en ny företeelse. För att ändå få en bakgrund och förankring i forskningsområdet har vi 

också tittat på utvecklingssamtal, individuell planering och dokumentation, eftersom dessa 

verktyg till stor del ligger till grund för de individuella utvecklingsplanerna. Delar av den 

forskning vi har tagit del av utgår mycket från elev- och föräldrasynpunkter. I de utredningar vi 

läst har vi däremot sett att man utgår mycket från lärarnas och skolornas synpunkter.  Utifrån 

detta, samt att vi själva är på väg in i yrkesrollen som lärare, har vi i denna studie valt att utgå 

ifrån ett lärarperspektiv. Vårt syfte med studien är:  

 

Att belysa hur verksamma lärare ser på det kommande uppdraget att arbeta med individuella 

utvecklingsplaner. 
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Som vi skrivit tidigare så är införandet av individuella utvecklingsplaner en del av Regeringens 

åtgärder för att höja kvaliteten i skolan, så att fler elever når målen. Detta ska ske bland annat 

genom att förändra och förbättra det arbete som lärarna gör i skolan idag (Utbildnings och 

kulturdepartementet 2003). Vi menar att man i och med införandet av individuella 

utvecklingsplaner kan se åtminstone två olika aspekter, dels huruvida det kommer ske någon 

kvalitetshöjning, dvs. en kvalitetsaspekt och dels huruvida det kommer att bli någon förändring i 

lärarnas arbete, dvs. en förändringsaspekt. Vi har valt att utgå från dessa två aspekter i våra 

frågeställningar. För att kunna belysa hur verksamma lärare ser på det kommande uppdraget 

utifrån en kvalitetsaspekt lyder vår första frågeställning:  

 

Ser lärare individuella utvecklingsplaner som ett verktyg, som kan höja kvaliteten i skolan, så att 

fler elever når målen?    

 

Utifrån förändringsaspekten undrar vi om lärare tror att införandet av detta nya verktyg kommer 

att innebära någon förändring i deras arbete. Vår andra frågeställning lyder därför:  

 

På vilket sätt tror lärare att det kommande uppdraget med individuella utvecklingsplaner 

kommer att förändra deras arbete?  

 

1.2 Disposition 

Då vi vill nå en förståelse för lärares tankar angående dessa frågor, har vi valt att göra en 

intervjustudie. För att ge en djupare förståelse och dimension för vår studie, samt för att visa på 

vägen fram till ett nytt pedagogiskt verktyg inleder vi vår uppsats med en bakgrund. I denna 

bakgrund redogör vi bl.a. för hur uppdraget med utvecklingssamtal ser ut idag, vi tar även upp 

hur skolor jobbar med individuell planering och dokumentation. Detta för att kunna se eventuella 

förändringar. Vi redogör också i bakgrunden för vilka utredningar som ligger till grund för 

beslutet att inför individuella utvecklingsplaner. Vi ger också en beskrivning av uppdraget 

individuella utvecklingsplaner utifrån Skolverkets �Allmänna råd�. Vi avslutar vår bakgrund 

med att skriva om individuella utvecklingsplaner som ett verktyg för utveckling av den 

pedagogiska verksamheten. Vi har valt att inte ta upp åtgärdsprogram och problematiken med 

sekretess och allmän handling när det gäller individuella utvecklingsplaner, då vi anser att vi 

måste begränsa vårt arbete.  

   Efter bakgrunden redogör vi så noggrant som möjligt för våra val och vårt tillvägagångssätt. 

Efter detta kommer resultat och analys av vår intervjustudie. Vi avslutar arbetet genom att föra 

en diskussion om vad vi har kommit fram till och vilka reflektioner och tankar vi tagit med oss 

under resans gång.     
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2 Bakgrund 

2.1 Införandet av utvecklingssamtalet 

I mitten av 1990-talet kom en ny läroplan, Lpo 94, med fokus på elevens kunskapsmässiga och 

sociala utveckling och med tydliga mål som eleven ska nå upp till. I och med införandet av den 

nya läroplanen introducerades också utvecklingssamtalet som ett nytt verktyg för skolan.     

Adelswärd, Evaldsson och Reimers(1997) menar att utvecklingssamtalet är ett nytt verktyg, men 

att enskilda samtal som verktyg har funnits med i skolan under större delen av 1900-talet fast 

med olika utformning, funktion och benämning.  

   Eriksson (2004) skriver att betygsberedningen, under hösten 1990, fick i uppgift att arbeta fram 

ett förslag till ett nytt betygssystem. Innan betygsutredningen och läroplanskommittén beslutade 

om utvecklingssamtalet som den bästa kontaktformen för att främja elevens utveckling, hade ett 

förslag om elevsamtal lagts fram. Elevsamtal var en samtalsform som skulle kombineras med en 

information mellan hem och skola. Dessa samtal var tänkt bygga på relationen mellan lärare och 

elev i jämförelse med utvecklingssamtalet, som är en samtalsform mellan lärare, elev och 

föräldrar. I elevsamtalet skulle inte föräldrarna, utan elevens tillåtelse, få reda på vad som sagts 

under samtalet. Dock genomfördes inte elevsamtal på grund av att detta innebar en minskad 

insyn för föräldrarna i skolan, vilket inte gick i linje med de rådande tankarna om en ökad 

föräldramedverkan, istället blev utvecklingssamtalet den formella formen för samtal och 

samverkan mellan hem och skola.  

 

2.2 Uppdraget utvecklingssamtal  

I Lpo 94 finns det tydliga anvisningar om hur relationen mellan hem och skola ska fungera. Det 

står också att utvecklingssamtalet är en viktig del av denna samverkan, samt att det är lärarens 

ansvar att detta samtal upprättas. Föräldrarna ges ett ansvar för elevernas utveckling genom att 

läroplanen fastslår att ett gemensamt ansvar mellan skola och föräldrar skapar de bästa 

förutsättningarna för elevens kunskaps- och personlighetsutveckling och lärande.  

Utvecklingssamtalet ska enligt läroplanen också ge föräldrar möjlighet till mer insyn och 

delaktighet i skolan. Läraren ska alltså samarbeta med föräldrarna och informera dem om 

elevens kunskapsutveckling och sociala välbefinnande, läraren har också i uppgift att hålla sig 

informerad om elevens personliga situation.  

   I grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) står det att utvecklingssamtal ska hålla minst en 

gång varje termin. Informationen i dessa bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 

relation till de nationella målen, samt tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå 

dit. Det står också att betyg får utfärdas tidigast i åk 8 och att utvecklingssamtalet ska vara ett 

komplement till betygen.   
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   I Skolverkets (2001) skrift Utvecklingssamtal och skriftlig information kan man läsa att 

pedagogisk forskning bl.a. visar på att det finns risk att ytliga kunskaper prioriteras i stället för 

djupa kunskaper om elever och lärare fokuserar på betygsättning. Det är på denna grund som 

man beslutat att använda sig av en kombination av betyg och utvecklingssamtal. Man menar att 

det är två olika sätt att utbyta information på som kompletterar varandra. Betyget visar vilka mål 

och betygskriterier eleven nått upp till. Utvecklingssamtalet ska dessutom ge en bild av elevens 

sociala utveckling och en framåtsyftande plan ska göras upp.  Man skriver vidare att i ett bra 

utvecklingssamtal så ska man kunna se vad som fungerar bra och dåligt samt vilka åtaganden 

som är uppfyllda och vilka nya som bör göras. Man ska vidare gå igenom de gemensamma 

målen och tydliggöra personliga mål. Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både 

lärare, elev och föräldrar. En stor del av denna förberedelse är den kontinuerliga dokumentation 

som lärarna gör idag. 

 

2.3 Individuell planering och dokumentation 

I rapporten Individuell planering och dokumentation i grundskolan (Dnr 2003:251) framkommer 

det att individuell planering och dokumentation ska utgöra ett underlag inför utvecklingssamtalen 

och kommer även att vara ett underlag för den individuella utvecklingsplanen. De skriver vidare 

att en ökad individanpassning har hamnat alltmer i fokus i skolan och i Lpo 94 står det att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättning och behov samt främja till fortsatt 

lärande och utveckling. Med bl.a. detta som bakgrund har man i rapporten sammanfattat olika 

skolors dokumentation och resultatet från denna visar bl.a. att individuell planering och 

dokumentation redan idag används flitigt i skolan och att skolorna använder olika redskap för 

detta t.ex. loggböcker, portfolios och lärarnas egna anteckningar. Här beskrivs också skolornas 

olika syften med individuell planering och dokumentation. Ett syfte är öka elevernas ansvar och 

delaktighet i det egna lärandet. Synliggörande och tydlighet är ett annat syfte som innebär att en 

väl fungerande planering och dokumentering hjälper eleverna att se sin egen utveckling och sina 

framsteg men även för läraren och föräldrar blir nivån på kunskapsutvecklingen synlig.  

   Flera av skolorna i rapporten menar att elevernas motivation för skolarbetet ökar. Detta genom 

att de får vara med och sätta upp relevanta mål som för dem känns möjliga att nå och på så vis nå 

en ökad måluppfyllelse för varje elev. Tanken är också att det ska var ett stöd för lärarna och att 

det ska underlätta att hitta former för hur man kan tillgodose varje elevs behov genom att 

anpassa arbetsuppgifter, svårighetsgrad, material och arbetssätt och på det sättet nå målen i 

läroplan och kursplan 

   Både lärarna i rapporten och de pedagoger Elfström (2005) intervjuat, anser att individuell 

planering och dokumentation fyller en funktion genom att den ger stora möjligheter att beskriva 

elevens utveckling mer mångfacetterat, där både kunskap, social- och personlig utveckling ingår. 
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2.4 Införandet av individuella utvecklingsplaner 

Som vi nämnde i inledningen så ska den svenska skolan vara en kunskapsskola där de nationella 

målen står i fokus. Trots detta finns det rapporter som visar på att skolan inte uppfyller dessa 

mål. Regeringen har därför gjort ett flertal utredningar och program för att se hur man kan öka 

kvaliteten i den svenska skolan. Vi kommer här att redogöra för hur dessa utredningar och 

kvalitetsprogram resonerat runt frågan om införandet av individuella utvecklingsplaner.  

2.4.1 Rätten till en individuell utvecklingsplan 

Regeringen presenterade 1998/99 en utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning 

(Skr 1998/99:121) i vilken man kom med förslag på åtgärder för att stödja ökad måluppfyllelse i 

skolan. En av de åtgärder man gjorde var att en expertgrupp tillsattes. Vilka hade som uppgift att 

analysera behovet av insatser och komma med konkreta exempel från verksamheten för att stärka 

måluppfyllelsen och den individuella planeringen i grundskolan. Detta uppdrag redovisades i 

rapporten Elevens framgång - Skolans ansvar (Ds 2001:19) där de bland annat skriver att skolans 

fokus i högre grad måste inriktas mot mål att sträva mot och att systemet med mål att uppnå 

måste ses över. De ansåg också att det behövs tydligare strategier för övergångar inom 

utbildningssystemet och att helhetssyn och sammanhang i elevens skolgång måste till för att höja 

kvaliteten i skolan. Vidare menade de att skolorna behöver stöd i utvecklandet av formerna för 

dokumentation, individuell planering samt uppföljning. 

   Expertgruppen i rapporten (Ds 2001:19) skriver vidare att det bara finns lagstiftat krav på 

individuell dokumentation för de frivilliga skolformerna (individuell studieplanering) och för 

elever med behov av särskilt stöd (åtgärdsprogram). Syftet med upprättandet av åtgärdsprogram 

är inte bara att planera elevens utbildning utan även att optimera förutsättningarna för elevens 

lärande. De ifrågasatte varför det inte finns krav på att alla elever inom den obligatoriska skolan 

har en individuell planering som optimerar förutsättningarna för deras lärande. Expertgruppen 

föreslog därför att alla elever i skolan har rätt till och ska ha en individuell utvecklingsplan. 

Denna utvecklingsplan ska i första hand fokusera på strävansmålen och elevens individuella 

utveckling mot dessa, samt kunna fungera som en röd tråd genom skolan och på så sätt 

underlätta vid övergångar mellan de olika skolåren och verka för en helhetssyn inom skolan.  

2.4.2 Helhetssyn och mål i fokus 

I Regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbete i skolan ( Skr 2001/02:188) som presenterades 

2002, tar man fasta på det som framkommit i rapporten Elevens framgång - Skolans ansvar om 

att varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och vikten av en helhetssyn 

inom skolan. Regeringen visar också på att man i grundskolan haft en fokusering på uppnående 

målen, vilket är viktigt men inte får innebära att övriga mål i läroplaner och kursplaner får 

minskat genomslag. Regeringen menar att en viktig del för att få en helhetssyn och för att eleven 
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ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, är att eleven känner till och 

förstår målen för sin utbildning. De betonar också vikten av att föräldrarna är förtrogna med 

elevens utveckling mot målen, besked om elevens utveckling får aldrig komma som en 

överraskning.  Regeringen gör bedömningen att skolan bör ges en tydligare skyldighet att 

kontinuerligt informera föräldrar och elever och att utvecklingssamtalet är en viktig del av detta. 

Utvecklingssamtalet bör också leda fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. 

Denna individuella utvecklingsplan ska stödja elevens kunskapsutveckling men inte användas 

för att bedöma den utan den ska visa vilka ytterligare insatser som krävs för att eleven ska nå 

målen.  

   För att stödja skolorna i utvecklandet av de individuella utvecklingsplanerna gav Regeringen 

Skolverket i uppdrag att ta fram lärande exempel om individuell planering och dokumentation. 

Vilket resulterade i rapporten Individuell planering och dokumentation i grundskolan (Dnr 

2003:251). I rapporten skriver man, som vi tagit upp tidigare, bland annat att individuell 

planering och dokumentation är en viktig del i den allt mer individualiserade skolan och att den 

individuella utvecklingsplanen behöver ta sin utgångspunkt i det dagliga arbetet med planering 

och dokumentation.  Denna visade att många skolor redan i dag arbetar med ett dokument som 

de kallar individuella utvecklingsplaner som upprättas vid utvecklingssamtal och till stor del 

bygger på individuell planering och dokumentation. Detta arbete bör förstärkas och 

systematiseras så att det sker i strukturerade former. 

 2.4.3 Regeringsbeslutet 

Utifrån dessa rapporter och utredningar har Regeringen skrivit in individuella utvecklingsplaner 

som en del i sitt kvalitetsprogram Alla skolor ska vara bra skolor (Utbildnings- och 

kulturdepartementet 2003).  De skriver vidare att den individuella utvecklingsplanen tillsammans 

med utvecklingssamtal, individuell planering och dokumentation ska utgöra underlag för vad 

läraren tillsammans med eleven och föräldrarna skriver ner vad eleven behöver för att kunna 

utvecklas i förhållande till läro- och kursplanernas uppnående- och strävansmål.  

   Med detta som bakgrund tog Regeringen i mars 2005 ett beslut om att alla elever i 

grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan från och med vårterminen 2006 ska ha en 

individuell utvecklingsplan (Utbildnings- och kulturdepartementet 2005). Detta innebär en 

ändring i grundskoleförordningen och i denna, som träder i kraft 2006-01-01 står det: 

 

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 

samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 

(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell 

utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå 

målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 

kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev 
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och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering 

av elevens utveckling i relation 
till målen i läroplanen och kursplanerna� 
�Uppgifter i utvecklingsplanen och sådan information som avses i andra stycket får inte ha 

karaktären av betyg. (Grundskoleförordningen  (SFS 1994:1194) 7 kap. 2§) 
 

 Man gav också i samband med detta beslut, Skolverket i uppdrag att ta fram Allmänna råd, för 

att stödja skolornas arbete med individuella utvecklingsplaner, samt för att skolorna ska arbeta 

likvärdigt med dessa ( Utbildnings- och kulturdepartementet 2005)  

 

2.5 Uppdraget individuella utvecklingsplaner 

För att ge en beskrivning av uppdraget individuella utvecklingsplaner, kommer vi att ta vår 

utgångspunkt i Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för den individuella 

utvecklingsplanen (Skolverket 2005) 1. �De Allmänna råden� är rekommendationer för hur 

skolan skall tillämpa de författningar och lagar som finns. De syftar också till att påverka 

utvecklingen i en viss riktning för att få en enhetlig rättstillämpning. �De Allmänna råden� riktar 

sig till lärare och annan personal inom skolan och råden bör följas om skolan inte kan visa att 

den på annat sätt ändå lever upp till kraven i bestämmelserna. 

    �De Allmänna råden� för individuella utvecklingsplaner vilka gavs ut den 15 oktober 2005, är 

uppdelade i tre delar vilka behandlar utgångspunkter, syfte och innehåll. Vi kommer att utgå från 

dessa tre delar i vår beskrivning och problematisering av uppdraget att arbeta med individuella 

utvecklingsplaner. 

2.5.1 Den individuella utvecklingsplanens utgångspunkter 

I �de Allmänna råden� har man tagit fasta på vikten av dokumentation och det är även en av 

utgångspunkterna för den individuella utvecklingsplanen. Vidare skriver man att skolan ska ha 

underlag för att kunna informera elev och föräldrar om elevens utveckling och lärande och detta 

underlag ska ta sin utgångspunkt i skolans dokumentation.  

    Som vi skrivit tidigare jobbar man på många skolor redan idag med kontinuerlig 

dokumentation av elevers utveckling på många olika sätt. I departementsskriften �Elevens 

framgång - Skolans ansvar� (Ds 2001:19) menar man att detta dokumenterande är en 

förutsättning för den individuella utvecklingsplanen och för att den ska ha någon reell verkan 

måste den vara en del av arbetslagets dagliga arbete. I rapporten �Individuell planering och 

dokumentation� (Dnr 2003:251)  menar en skola att det kan finnas svårigheter i att hitta 

arbetssätt som gör att individuella utvecklingsplanen blir ett �levande dokument� i det dagliga 

arbetet. 

                                                 
1 Allmänna råd och kommentarer för den individuella utvecklingsplanen (Skolverket 2005) kommer vi i 
fortsättningen att benämna �Allmänna råd� eller �de Allmänna råden�. 
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    I �de Allmänna råden� står det att för denna dokumentation bör det utvecklas gemensamma 

rutiner och ett gemensamt och sakligt språk. Detta för att denna dokumentation ska utgöra 

underlag för skolornas gemensamma arbete och utvärdering av verksamheten på grupp- ämnes- 

och skolnivå. 

   När det gäller det gemensamma arbete beskriver lärarna i rapporten (Dnr 2003:251) att det 

saknas gemensamma rutiner och ramar för hur individuell planering och dokumentation ska se 

ut. De beskriver vidare att diskussioner och samstämmighet om t.ex. hur olika begrepp ska 

definieras och användas kan var problematiska. Lärarna påtalar vikten av att ha ett gemensamt 

språk, då det underlättar för skolan att uttrycka sig så att elev och föräldrar förstår. Kan man inte 

det så finns risken att det uppstår problem vid upprättandet och genomförandet av dokumentation 

och planering. Detta går i linje med det Elfström skriver.  

 
Flera intervjupersoner tar upp svårigheten att formulera sig så att alla förstår. Det är både ett 

problem i förhållande till föräldrarna som är en mycket heterogen grupp, men också inom 

och mellan arbetslagen kan det vara svårt att tolka vad den andra menar när den skrivit på ett 

visst sätt. Därför går mycket tid åt till att tolka och komma överens om hur man ska 

formulera sig.  De menar att det finns svårigheter med att formulera sig så att alla förstår 

vilket kan vara problematiskt både mellan hem och skola och kollegor emellan.(Elfström 

2005 s. 130) 
 

I �de Allmänna råden� står det vidare att läraren ska se till att elev och vårdnadshavaren får 

möjlighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet och under samtalet ge information om 

elevens utveckling i förhållande till läroplanens och kursplanens mål. Läraren ska vidare skapa 

förutsättningar för en dialog där lärare, elev och vårdnadshavare ska ses som jämlika parter och 

där man samtalar om vad var och en kan bidra med för att främja elevens fortsatta lärande. 

Moreau (2003) menar att för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att förbereda sig så 

måste de få ta del av den dokumentation som ligger till grund för innehållet i samtalet.  

 
Genom att låta föräldrarna i lugn och ro gå igenom delar av portfolion tillsammans med sina 

barn får de en större möjlighet att tillsammans med dem förbereda sig inför samtalet. Genom 

detta ges föräldrarna möjlighet att bli delaktiga och mer jämbördiga vid samtalet. (Moreau 

2003 s. 25) 
 
Utifrån Elfströms (2005) och Oldbrings (2001) avhandlingar kan man se att det finns svårigheter 

för att samtalet ska bli jämbördigt. Oldbring skriver att det är vanligt att föräldrarna kommer till 

skolan med en syn på skolan som en auktoritet och att det då är svårt att ses som jämbördiga 

parter. En förskollärare i Elfströms (2005) avhandling uttrycker att även om föräldrarna får 

möjlighet att förbereda sig så är det svårt att få till ett jämbördigt samtal, då lärarna alltid ligger 

ett steg före eftersom skolan är deras värld.  Oldbring (2001) menar också att problematiken att 

få till jämbördiga samtal i skolan, innebär att det finns en risk att föräldrarna kan gå med på 

överenskommelser och krav från skolan, fast de vet att de kommer att ha svårt att leva upp till 

dessa. Även lärare i rapporten (Dnr 2003:251) ser att det finns risk att man som lärare gör 

åtaganden som man inte klarar av att uppfylla eller hinna med. Pedagogerna i Elfströms (2005) 



 12

avhandling tar även upp en annan aspekt som gäller tiden.  De uttrycker att det tar mycket tid att 

göra den dokumentation och föra de diskussioner som krävs för att de individuella 

utvecklingsplanerna ska bli en del av den dagliga verksamheten. De uttrycker att det uppstår en 

konflikt mellan deras ambitioner i detta arbete och den tid som kan tas till detta inom ramen för 

arbetstiden och att andra delar av lärarnas uppdrag får stå tillbaka. Elfström menar att   

 
Man måste alltså fråga sig vilken tid och plats som arbetet med individuella 

utvecklingsplaner tar ifrån annan planering och verksamhet. Detta måste rimligtvis påverka 

hur den dagliga verksamheten är upplagd. [�] Det påverkar också vad som kommer att 

uteslutas för att det inte finns med eller inte ges tid för. (Elfström 2005 s.135) 
 

 Expertgruppen i rapporten Elevens framgång � Skolans ansvar (Ds 2001:19) uttrycker en risk 

att kravet med att formulera individuella utvecklingsplaner för varje elev kan ses som en 

belastning och ytterligare en arbetsuppgift av lärarna. De menar att lärarna istället borde se det 

som ett medel för att höja kvaliteten i skolan och att lärarna redan idag gör en stor del av den 

dokumentation som krävs för de individuella utvecklingsplaner, men att denna dokumentation 

måste tas till vara på ett bättre sätt. 

2.5.2 Den individuella utvecklingsplanens syfte 

När det gäller den individuella utvecklingsplanens syfte skriver man i �de Allmänna råden� att: 
 

Den individuella utvecklingsplanen är framåtsyftande och bör 
 ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna 

utvecklingen 
 ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier 
 konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning 

mot målen 
 stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen 

 skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skolan (Skolverket 2005, s 13). 
 
När det gäller elevens ökade kunskap och inflytande över det egna lärandet skriver Moreau 

(2003) att en förutsättning för detta är att eleven får lära sig se sitt eget lärande. Eleven måste få 

möjlighet att lära sig att sätta ord på sin egen utveckling och sitt lärande för att kunna delta aktivt 

vid upprättandet av utvecklingsplanen. Hon menar att kunskap inte är färdigt paket, utan varje 

individ skapar sin egen kunskap. För att eleven ska utvecklas mot målen är en grundförutsättning 

att eleven vet om vilka mål som den vandrar mot samt att den är delaktig i konstruerandet av 

färdvägen mot målet.  

   Då eleven ges möjlighet att vara med att påverka sin utbildning så krävs det också att eleven 

tar eget ansvar för sina studier. Lärare uttrycker att det finns elever som inte klarar av att ta detta 

ansvar, vilket kan bero på elevens mognad, men även på bristande motivation. Dessa elever 

behöver mycket stöd i planering och genomförande av sin utbildning vilket kan vara 

problematiskt i stora elevgrupper. En annan aspekt som lärare tar upp är på vem ansvaret för 

elevens lärande ligger, de menar att man rimligtvis kan ge eleverna ansvar att genomföra ett visst 

arbete, men frågar sig om man kan ställa eleven till svars om den inte lärt sig (Dnr 2003:251). 
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 Oldbring (2001) tar i sin avhandling upp en annan aspekt av ansvarsfrågan då hon skriver om 

föräldrarnas ansvar och delaktighet. I den undersökning hon har gjort framkommer det att många 

lärare vill ha en bättre föräldradelaktighet i skolan och att ett sätt att nå detta är genom 

föräldrabesök i skolan, vilket skapar möjligheter till spontana möten och samtal mellan lärare, 

föräldrar och elev. På så sätt kan en relation skapas och Oldbring anser att denna relation är en 

förutsättning för att kunna föra en levande dialog vid utvecklingssamtalet. Hon menar att enbart 

träffas en gång per termin, som grundskoleförordningen föreskriver, inte räcker för att skapa en 

naturlig kontakt mellan hem och skola.  

   I rapporten Individuell planering och dokumentation (Dnr 2003:251) uttrycker man att även 

elevens planering och dokumentation har betydelse för relationen mellan föräldrar och skola. 

Genom att föräldrarna får insyn i denna dokumentation får de en ökad förståelse för skolans 

arbete. Expertgruppen i rapporten Elevens framgång � Skolans ansvar (Ds 2001:19) menar att 

denna insyn i dokumentationen är viktig vid upprättandet av de individuella utvecklingsplanen 

eftersom förälder, elev och lärare ska vara lika delaktiga vid denna process. Att alla är delaktiga 

och medvetna om planens syfte, mål och innehåll är viktigt eftersom det finns en risk att vissa 

elever annars kan se den individuella utvecklingsplanen som en oönskad ryggsäck vid olika 

övergångar inom skolan. Elfström skriver dock att lärare, rektorer och politiker uttrycker 

förhoppningar om att de individuella utvecklingsplanerna ska kunna göra övergångarna inom 

skolan bättre och fungera som en röd tråd från förskolan upp till gymnasiet. Vidare hoppas de att 

de individuella utvecklingsplanerna skall skapa en gemensam människosyn och kunskapssyn 

mellan de olika skolformerna.    

   I kommentarerna i �de Allmänna råden� skriver Skolverket att lärare, elev och vårdnadshavare 

tillsammans ska komma överens om hur man ska jobba så att eleven utvecklas i riktning mot mål 

att sträva mot i läroplan och kursplan. Samtidigt är införandet av individuella utvecklingsplaner 

en del i Regeringens arbete för att fler elever ska gå ut skolan med Godkänt i alla ämnen 

(Utbildnings och kulturdepartementet 2003). Moreau (2003) ser en motsättning i detta, och 

menar att det finns brister i skolans styrsystem. Hon menar att upplägget med mål att sträva mot 

och mål att uppnå skapar förvirring, då den förstnämnda bygger på en ny kunskapssyn och den 

andra på en gammal kunskapssyn. Hon beskriver orienteringen mot målen som en resemetafor 

och skriver  

 
�så pekar mål att sträva mot en färdriktning men innehåller ingen resplanering. Mål att 

uppnå innehåller en resplan, men tyvärr går resan inte i den riktning som mål att sträva mot 

pekat ut (Moreau 2003, s 7).  
 
Elfström (2005) och expertgruppen i rapporten Elevens framgång � Skolans ansvar (Ds 2001:19) 

pekar även de på motsättningarna mellan de mer övergripande strävansmålen och de konkreta 

uppnåendemålen. Expertgruppen skriver att det finns oklarheter kring hur lärarna ska hantera 
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dessa karakteristiskt olika mål och att detta kan leda till olyckliga pedagogiska konsekvenser då 

lärarna inte vet hur de ska tillämpa de olika målen vid planering och bedömning. Lärarna 

uttrycker också att de tycker att det är svårt att förenkla målen så att de blir tydliga och 

begripliga för elever och föräldrar.  

2.5.3 Den individuella utvecklingsplanens innehåll 

När det gäller den individuella utvecklingsplanens innehåll skriver man i �de Allmänna råden� 

att  

Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka 

insatser som ska göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan 

göra för att eleven ska ha framgång i skolarbetet och att planen  
 utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor 
 uttrycker positiva förväntningar på eleven 
 grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling i relation till läroplanens och kursplanernas mål som skolan gjort inför 

utvecklingssamtalet 
 innehåller mål för vad elevens ska uppnå på kort och på lång sikt  
 innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare  
 utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga (Skolverket 2005 

s 14). 
 
Buckhöj-Lago (2005) menar att det är viktigt att man inte bara följer upp och utvärderar elevens 

kunskapsutveckling och vilka av kursplanens mål eleven har nått upp till eller inte. De vuxna ska 

enligt Lpo 94 också skapa förutsättningar för att eleven efter växande förmåga ska ta större 

ansvar för sin utbildning. Hon menar vidare att det dock är viktigt att hem och skola hjälper 

eleven att sätta upp relevanta delmål så att eleven ska ha en rimlig chans att nå upp till dem och 

slutligen också nå upp till kursplanens mål. Även Oldbring (2001) tar upp denna aspekt och 

pekar på vikten av att eleverna får veta vad och hur de ska göra för att kunna förbättra sig och nå 

de uppsatta målen. Hon skriver vidare att många elever lägger stor fokus på omdömen och 

bedömning och ser dessa som en bekräftelse på om de duger eller inte. För de elever som inte når 

upp till de uppsatta målen kan det därför vara mycket jobbigt om alltför stor vikt läggs vid 

bedömning av elevens kunskaper, särskilt om omdömena inte är konstruktiva och har ett relevant 

innehåll. Oldbring nämner också att många lärare tycker att det kan vara svårt att skriva 

omdömen inför utvecklingssamtalen, eftersom dessa måste vara kortfattade men ändå mycket 

meningsfulla och framåtsyftande. Detta är en problematik som vi tror att man kan lyfta över på 

de individuella utvecklingsplanerna, då dessa också ska vara kortfattade men ändå innehållsrika 

och framåtsyftande.  

   Även pedagogerna i Elfströms (2005) avhandling ser vissa problem med individuella 

utvecklingsplaner, t.ex. risken att barnen blir stämplade, att man bara ser problemen och inte 

elevernas positiva sidor samt risken att utvecklingsplanen inte följer genom hela skolgången. De 

flesta är dock positivt inställda till införandet av individuella utvecklingsplaner. De menar att 
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individuella utvecklingsplaner kan hjälpa till att öka lärarnas profession genom att det synliggör 

deras arbete och kompetens. 

 

2.6 Ett verktyg för utveckling 

Elfström (2005) skriver att de pedagoger hon intervjuat uttrycker att arbetet med individuella 

utvecklingsplaner gör deras arbete och kompetens mera synligt. Pedagogerna menar vidare att 

det är ett mödosamt arbete att införa detta nya verktyg, men att det är värt det med tanke på just 

tydlighet, ökad förståelse för det egna arbetet, gemensamt synsätt och en större delaktighet för 

både barn och föräldrar. De menar vidare att de tar sig an uppdraget på ett nytt sätt genom att 

reflektera och diskutera kring begrepp, metoder, lärande och kunskap, vilket leder till att 

verksamhet får en högre kvalitet och att de som pedagoger får en ökad professionalisering.  

   Även om pedagogerna i Elfströms avhandling uttrycker att de upplever att införandet av de 

individuella utvecklingsplanena är mödan värt då det ger många vinster, så är Elfström själv 

tveksam till detta. Hon menar att införandet av verktyget i sig inte garanterar en utveckling för 

verksamheten, utan att det krävs ett mycket medvetet ifrågasättandet av den egna verksamheten. 

Hon ser en risk att man annars bara centrerar det arbete och den kunskap man har i dag. Fokus i 

de individuella utvecklingsplanerna kan då komma att kopplas till bedömningar av barnets 

färdigheter och kunskapsutveckling av gammal traditionellt utvecklingspsykologiskt snitt och 

inte grunda sig i den nya kunskapssyn som Lpo 94 bygger på. 

   Denna nya kunskapssyn är något som Elfström också kopplar till varför införandet av de 

individuella utvecklingsplanerna kommer just nu. Pedagogerna i hennes avhandling menar att 

det är ett led i samarbetet mellan förskola och skola och att politikerna hakar på en trend där 

individuell utveckling står i fokus. Elfström menar dock att införandet av detta nya verktyg 

passar in i ett globalt mönster som är kopplat både till ekonomi och till politik. Hon menar vidare 

att det håller på att växa fram en ny syn på barndomen som innebär att mer och mer ansvar läggs 

på barnen, tiden ska utnyttjas och framtiden har hamnat mer i fokus så att nuet får stå tillbaka. 

Detta menar hon att man kan koppla samman med att skolan har fått en ny läroplan som delvis 

bygger på en ny syn på kunskap och lärande. Detta innebär att vi är i en brytningstid där alla som 

jobbar inom skolans värld ställs inför nya problem och frågeställningar, vilket innebär att vi 

måste ifrågasätta och synliggöra teorier, vanor, föreställningar och vårt praktiska handlande. 

   Moreau (2003) har en annan teori om varför införandet av de individuella utvecklingsplanerna 

kommer just nu. Hon skriver att det inte finns någon tvekan om att den kunskapssyn och syn på 

lärande som Lpo 94 vilar på, inte i någon större grad har fått fäste i undervisningen i skolan. Hon 

uttrycker sig som att Regeringen håller på att �tända en blåslampa mot skolan� ( Moreau 2003, 

s. 3) för att tvinga fram ett genomförande av Lpo 94. Hon skriver vidare att hon dock inte tror att 

det är vägen att gå för att få till ett genomförande av Lpo 94. Utan att det är genom 
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kompetensutveckling av lärarna som man kan nå det målet. Hon menar att det som i grunden gör 

att skolan inte lever upp till de krav som Regeringen ställer på dem, är att det finns ett glapp 

mellan forskningen som ligger till grund för läroplaner och kursplaner och lärarnas praktiska 

undervisning. Hon uttrycker det som att lärarna har lämnats i sticket när de har givits uppdraget 

att omvandla målen i Lpo 94 till praktisk undervisning. Hon skriver vidare att det som fattas för 

att Lpo 94 verkligen ska kunna implementeras i undervisningen är att forskarnas teoretiska och 

lärarnas praktiska kunskaper får möjlighet att befrukta varandra. Lärare och forskare måste 

mötas för att lärarna ska kunna utveckla nya metodiska verktyg. Hon menar därför att 

individuella utvecklingsplaner inte är det verktyg som kan tvinga eller hjälpa lärarna att arbeta 

mot skolans mål, men att det i en skola som verkligen bygger på den syn på kunskap och lärande 

som vi finner i Lpo 94 kan vara ett bra hjälpmedel för den enskilda eleven att utvecklas vidare.  
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

När man ska göra forskning och skriva uppsatser så måste man göra val av metod. Det finns 

olika metoder och angreppssätt som lämpar sig olika bra beroende på vilket syfte man har med 

en studie. Inom forskningen finns det två grundläggande metoder, den kvantitativa och den 

kvalitativa. Utmärkande drag för kvantitativ forskning är att fokus ligger på kvantitet, dvs. 

mängd, hur många och hur mycket. Målet med en kvantitativ undersökning är att förutsäga, 

beskriva, kontrollera eller bevisa något.  Den kvalitativa forskningen vill däremot sätta sig in i 

och förstå människors tankar och situationer.  Kvalitativ forskning har som främsta syfte att 

förstå innebörden av en upplevelse eller företeelse och att dessa upplevelser snarare behöver 

tolkas än mätas (Patel & Davidsson 1991). 

   Till hjälp för vårt val av metod har vi tittat på hur tidigare forskning inom vårt 

forskningsområde har gått tillväga. Samtliga av de studier vi tittat på visade sig vara kvalitativa 

studier med intervju som metod.  Med detta som bakgrund samt att även vårt syfte är att belysa 

lärares tankar runt det nya verktyget, har vi valt att använda oss av kvalitativ intervju som metod.  

  

3.2 Intervju som metod 

Ordet intervju har sitt ursprung i franskans entrevue och engelskans interview och betyder mellan 

två seenden, mellan två synpunkter. Kvale (1997) tar fasta på detta och menar att en intervju är 

något som sker mellan informanten och intervjuaren och att det ska utformas som ett samtal där 

man utbyter åsikter och bygger en gemensam förståelse. Man är dock inte som i ett vanligt 

samtal två likställda parter, eftersom forskaren är den som definierar och kontrollerar situationen. 

Intervjuaren är den som ställer frågorna och genom lyhört lyssnande och genom att omsorgsfullt 

följa upp svaren kan han erhålla grundligt prövade kunskaper.  

   Trost (2005) menar däremot att intervjun inte ska ses som ett samtal där utbyte av åsikter sker 

och att man inte bygger gemensam kunskap, utan att intervjuaren söker information som 

informanten tillhandahåller, genom att intervjuaren ställer frågor och informanten svarar. Det 

informanten får med sig från intervjun är en erfarenhet och en djupare insikt om sig själv och 

intervjuaren får med sig det hon tagit till sig av de svar informanten gett, vilka intervjuaren kan 

sätta i relation till informantens kontext och utifrån det göra tolkningar.    

   Utifrån Kvale och Trosts olika synsätt på intervju som metod, funderade vi på hur vi skulle 

förhålla oss och hur vi ser på samtalet mellan intervjuaren och informanten. Vi valde att i våra 

egna intervjuer förhålla oss på samma sätt som Trost d.v.s. att vi inte utbyter åsikter och bygger 

gemensam kunskap med informanterna, utan att vi söker information som informanten ger oss. 
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3.3 Standardisering och strukturering   

 Vi valde att använda oss av intervju som metod för insamlandet av vårt material, men var också 

tvungna att bestämma oss för hur intervjuerna skulle se ut. En del av detta är vilken grad av 

standardisering och strukturering intervjuerna ska ha. 

   Trost (2005) skriver att standardisering handlar om i vilken grad frågorna är desamma i de 

olika intervjuerna. Har man en hög grad av standardisering är frågorna desamma för alla 

intervjuer och de ställs på samma sätt. Låg grad av standardisering innebär däremot att 

intervjuaren anpassar sig efter situationen, att man tar frågorna i den ordning som passar och 

man ställer följdfrågor utifrån informantens svar. Han skriver vidare att man kan skilja på två 

former av strukturering. Dels den strukturering som handlar om huruvida man använder sig av 

frågor med öppna svar eller med fasta svarsalternativ, dels den strukturering som innebär att man 

inriktar sig på ett särskilt tema och bara ställer frågor inom detta tema. 

    Kvale (1997) skriver att den kvalitativa intervjun ofta har en låg grad av standardisering och 

ostrukturerade frågor och att detta kräver en mycket van intervjuare som är insatt i ämnet för 

studien. Merriam (1994) är inne på samma linje och menar att forskare måste ha stor erfarenhet 

och flexibilitet för att kunna använda sig av en ostrukturerad intervjumetod. Hon menar att ett 

problem med ostrukturerade intervjuer är att man kan drunkna i en uppsjö av olika åsikter och 

osammanhängande information, vilket gör att det kan vara svårt att strukturera och tolka 

materialet.  

   När det gäller standardiseringen av våra intervjuer har vi använt oss av i förväg formulerade 

frågor som vi ställt i en bestämd ordningsföljd. Vi har dock anpassat oss efter informantens svar 

och ställt olika följdfrågor. Trots att vi inte har den erfarenhet som Merriam och Kvale menar att 

man bör ha för att använda sig av en ostrukturerad metod, så har vi valt att använda oss av frågor 

med öppna svarsalternativ. Skälet till detta är att vi i vår studie vill ta reda på lärarnas egna 

tankar och funderingar och det har då varit omöjligt att använda oss av fasta svarsalternativ. Vår 

studie har dock varit strukturerad genom att vi har ställt frågor inom samma tema.  

 

3.4  Intervjufrågor och intervjuguide 

När det gäller formulerandet av intervjufrågor menar både Trost (2005) och Kvale (1997) att 

man inte behöver i förväg formulerade frågor om man har ett klart och tydligt syfte och är väl 

inläst på området. I stället menar de att man bör ha en intervjuguide som innehåller tydligt 

strukturerade frågeområden. De menar att en van intervjuare, utifrån dessa frågeområden, kan 

ställa frågor som är anpassade för informanten och som ger svar på studiens syfte. De båda 

författarna skriver vidare att de frågor som man ställer ska vara enkla och raka och att man bör 

tänka på att ställa tydliga och direkta frågor och undvika indirekta samt dubbelfrågor. 
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   Författarna menar också att det är en nödvändighet att ställa relevanta följdfrågor för att få till 

en bra intervju. Följdfrågorna kan vara en hjälp för informanten att klargöra sin tankar men är 

också en viktig del för intervjuarens förståelse och analys. 

   Vi anser att det är en bra tanke att ha en intervjuguide med frågeområden som man kan bygga 

upp intervjun kring, då man kan vara mer flexibel. Men eftersom vi är ovana intervjuare, med 

mycket lite erfarenhet av detta, har vi valt att använda oss av färdigformulerade frågor (Bilaga 

1). 

   Eftersom våra frågeställningar behandlar två olika aspekter av införandet av individuella 

utvecklingsplaner så har vi också delat upp våra intervjufrågor i två huvuddelar utifrån dessa 

aspekter. I den ena delen tar vi upp kvalitetsaspekten där vi behandlar frågor om huruvida lärarna 

tror att det nya verktyget kan bidra till en kvalitetshöjning inom skolan. I den andra delen tar vi 

upp förändringsaspekten och behandlar frågor om hur lärarna tror att det nya verktyget kommer 

att förändra deras arbete och vilken funktion lärarna tror det kommer att få.   

   Vi är medvetna om att en del av våra frågor är långa på så sätt att frågorna innehåller mycket 

information. Vi valde att formulera frågorna så eftersom vi vid kontakt med informanterna fick  

veta att en del av dem inte fått särskilt mycket information om ämnet. Vi gav därför lite 

information om ämnet i samband med frågorna. Vi valde också att börja intervjun med några 

frågor som inte var direkt relevanta för studien, vilka skulle hjälpa till att få igång intervjun och 

få informanten att slappna av lite. Under intervjuerna ställde vi öppna frågor, för att få fram 

informantens tankar och funderingar, sedan ställde vi följdfrågor för att få mer nyanserade svar. 

   Det är naturligtvis inte bara frågorna och hur de ställs som har betydelse för vad man kommer 

fram till vid en intervjustudie. Vilka och hur många informanter man intervjuar är också av 

betydelse. 

 

3.5 Urval    

När det gäller hur många personer som ska intervjuas så finns det lite skilda meningar, Kvale 

(1997) skriver att allt från 5 till 25 intervjuer kan vara lämpligt. Trost (2005) menar däremot att 

4-8 intervjuer är ett bra antal att utgå ifrån och att man kan göra fler intervjuer i efterhand om 

man tycker det behövs. Han menar att ett fåtal intervjuer är bättre för att man lättare kan få en 

överblick över materialet och se viktiga detaljer.  

   Med tanke på vårt syfte att belysa vad lärare tänker runt införandet av individuella 

utvecklingsplaner så skulle vi behöva göra många intervjuer i större delen av landet. Men med 

tanke på studiens omfattning, den tid vi har till förfogande och det Trost skriver angående 

överblick och detaljer, så valde vi att intervjua 6 personer i två mindre städer i Mellansverige. 

   När det gäller urvalet av informanter menar Merriam att man ska göra sitt urval så att man lär 

sig så mycket som möjligt. Även Trost (2005) uttrycker liknande tankar och skriver att man vid 
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kvalitativa studier vill få en så stor variation på urvalet som möjligt och inte ett antal likartade 

informanter. Till skillnad från vid kvantitativa studier då man använder sig av ett representativt 

urval bör man vid kvalitativa studier använda sig av ett urval så man når denna variation.  

   Vi har försökt nå variation i vårt urval genom att söka informanter som representerar större 

delen av grundskolan. Att vi ville ha informanter från olika årskurser beror på att vi trodde att 

man jobbade på lite olika sätt på de olika vid de högre och de lägre årskurserna och att lärare 

därför kanske har olika syn på det nya verktyget. Vår tanke har aldrig varit att göra en jämförelse 

mellan de olika åldrarna, utan det vi var ute efter var att försöka få så stor spridning som möjligt 

på de intervjuer vi utförde.  

   När vi skulle ta kontakt med informanterna ringde vi rektorerna på fyra stycken skolor och 

talade om att vi ville ha kontakt med lärare som vi kunde intervjua. Vi skickade också ut ett mail 

(Bilaga 2) till rektorerna som de vidarebefordrade till lärarna i arbetslagen. I mailet bad vi 

intresserade att ta kontakt med oss, men vi fick endast ett svar. Vi valde då att ta personlig 

kontakt med några lärare på dessa skolor genom att ringa upp dem och fråga om de ville ställa 

upp på en intervju. De informanter som efter dessa samtal ställde upp på intervjuer var samtliga 

kvinnor. Detta var inte vår tanke från början men vi var i tidsbrist och valde att utnyttja de 

informanter som ställde upp. Många av informanterna var tveksamma till att ställa upp då de 

kände att de inte hade någon kunskap om ämnet. 

 

3.6 Registrering och bearbetning av intervjuerna 

Innan man kommer till det mer intensiva analysarbetet menar Kvale (1997) och Trost (2005) att 

man måste göra det insamlade materialet hanterbart. Det arbetet ser olika ut beroende på om man 

har använt sig av anteckningar eller bandspelare.  Nackdelen med att bara göra anteckningar är 

att man kan gå miste om information för att man inte hinner skriva ned allt samtidigt som man 

lyssnar aktivt.  De menar vidare att om man däremot har valt att använda sig av bandspelare bör 

man, för att materialet ska bli hanterbart, skriva ut intervjuerna. Detta är ett arbete som är mycket 

tidskrävande och man måste också välja om man gör en sammanfattning av intervjun eller om 

man skriver ut den ordagrant. Fördelen med bandspelare är att informanternas svar registreras 

exakt och att man kan lyssna på tonfall och pauser flera gånger.  

   Vår brist på erfarenhet som intervjuare gör att vi valt att använda oss av bandinspelning för 

registrering av våra sex intervjuer. Vi gjorde detta val trots att vi är medvetna om att det är ett 

mycket tidskrävande arbete att föra över bandinspelningarna till skriven text. Vi såg en risk att vi 

skulle gå miste om viktig information om vi skulle förlita oss enbart på egna anteckningar och 

vårt goda minne. När det gäller transkriberingen av bandinspelningarna till text, valde vi att 

skriva ut intervjuerna ordagrant. Vi valde detta för att inte missa någonting och för att lättare 

kunna se vad som sagts vid vår analys av materialet.  
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   Trost (2005) skriver att det finns lite olika åsikter om, huruvida man ska låta informanten läsa 

igenom utskriften av intervjun och de tolkningar man gjort eller inte. Att låta informanten läsa 

utskriften kan vara ett sätt att öka tillförlitligheten av studien. Han menar dock att det kan vara 

problematiskt att be om kommentarer till sina tolkningar och han frågar sig vad man gör om 

informanten inte håller med om tolkningarna.   

   Vi har därför valt att inte låta informanten läsa transkriberingarna eller våra tolkningar utan 

litar på vårt eget omdöme. Vi har däremot fått löfte av de flesta informanterna att återkomma 

igen efter intervjun ifall det var något som vi tyckte var oklart och vi har utlovat ett exemplar av 

den färdiga uppsatsen till dem som har bett om det. 

 

3.7 Analys  

När det gäller analys och tolkning är både Kvale (1997) och Trost (2005) överens om att det för 

kvalitativ intervju inte finns någon i förväg färdig teknik för tolkning och analys av materialet, 

utan att det är kreativitet och fantasi som får ta vid.  

   Både Kvale (1997), Trost (2005) och Merriam (1994) är överens om att en viss analys och 

tolkning sker under intervjuerna och vid bearbetningen av materialet. Men Kvale menar också att 

den största delen av analysen ska ske i samband med intervjun och gärna tillsammans med 

informanten. Trost  menar däremot att man inte bör göra större delen av analysarbete i anslutning 

till intervjun utan att man behöver få distans till intervjun för att kunna analysera den på ett bra 

sätt. Merriam uttrycker sig liknande som Trost, att analysen delvis sker under intervjuerna men 

att den går in i ett intensivare skede efter att intervjuerna är färdiga. 

   Eftersom vi är ovana intervjuare och inte heller är särskilt vana vid att analysera intervjuer 

valde vi att göra den större delen av vår analys efter att alla intervjuer var färdiga och utskrivna. 

Även om en del av vår analys naturligtvis skedde omedvetet under både intervjuerna och 

bearbetningen av dessa. 

    Trost skriver att kvalitativa intervjuer analyseras genom att man läser igenom materialet och 

funderar över sina upplevelser från intervjun, utifrån detta får man fram en del tankegångar och 

mönster som är intressanta för studien.  De tankegångar man får fram vid analysen är det som 

ligger till grund för den tolkning man gör av materialet. Trost menar att tolka är att visa att det 

intressanta verkligen är intressant och detta gör man utifrån sina egna erfarenheter och de 

teoretiska verktyg man har till förfogande. Men han skriver också att man ska vara medveten om 

att det finns en risk att man övertolkar sitt material, att man vill se saker som kanske inte finns 

där.  

   Både Trost och Kvale presenterar olika sätt att hitta mönster och skapa mening åt sitt material. 

Den metod som vi har valt att använda oss av är den Kvale kallar ad hoc- metoden. Denna metod 

innebär att man inte strikt håller sig till en enda metod utan att man använder sig av flera olika 
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metoder för att skapa mening i sitt material. Vi har läst igenom vårt material och försökt hitta 

olika tankegångar som är relevanta för vår studie, men vi har även försökt fånga tankar och 

funderingar som vi inte själva tänkt på är viktiga för studien. Vi har delat upp resultat och analys 

i fyra olika delar. De första delarna vi redovisar handlar om vilken information lärarna fått om 

införandet av individuella utvecklingsplaner och hur de arbetar i dag med planering och 

dokumentation. Att vi tar upp informationsfrågan beror på att vi menar att det är av intresse för 

studien att veta hur mycket lärarna vet om det nya verktyget, då deras svar på vidare frågor kan 

påverkas av deras kunskap om verktyget. Den dagliga planeringen och dokumentationen ska 

ligga till grund för de individuella utvecklingsplanerna och därför ansåg vi det av intresse att 

belysa hur man arbetar med detta idag. De två följande delarna är direkt kopplade till våra 

frågeställningar och vi försöker där belysa hur lärarna tänker om en eventuell kvalitetshöjning i 

skolan respektive deras tankar om eventuella förändringar i deras arbete.  

   Trots att det inte finns några färdiga verktyg för analys i kvalitativ metod och att forskningen 

bygger på subjektiva tolkningar, så krävs det, för att forskningen ska ses som vetenskaplig, att 

den är pålitlig och trovärdig.   

 

3.8 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Inom den kvantitativa forskningen använder man sig av begreppen reliabilitet och validitet som 

två viktiga aspekter när det gäller forskningens vetenskaplighet. Validitet handlar om att man 

använder rätt instrument (metod) för att mäta det man verkligen vill mäta, man brukar tala om 

överrensstämmelse. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas om 

undersökningen görs om, man brukar tala om pålitlighet. (Patel och Davidsson 1991). 

   Merriam (1994) menar att den kvalitativa forskningen däremot lägger en annan innebörd i 

dessa begrepp, eftersom den utgår från andra antaganden om verkligheten, en annan världsbild. 

Hon menar vidare att om grunden för en undersökning är att nå förståelse så måste kriterierna för 

att man ska kunna lita på resultatet vara annorlunda än vi kvantitativ forskning. Men den 

kvalitativa forskningen måste ändå ha en viss tillförlitlighet för att leva upp till kravet på 

vetenskaplighet. Detta menar hon att man kan nå genom att förse läsaren med en tydlig 

beskrivning av de val man gjort och hur man gått tillväga under studiens gång. Denna 

beskrivning ska vara tillräckligt detaljerad för att läsaren ska kunna avgöra om forskarens 

slutsatser verkar trovärdiga.  

   Även Trost (2005) skriver också han att begreppen validitet och reliabilitet måste ses ur ett 

annat perspektiv när det handlar om kvalitativ forskning. Han anser att trovärdigheten är ett av 

de största problemen med kvalitativa studier. Han menar vidare att man måste kunna visa att de 

data man behandlar i studien är insamlade på ett trovärdigt sätt, t.ex. att frågor och följdfrågor är 
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relevanta och ställda på ett bra sätt. Det är viktigt att man är tydlig när det gäller studiens syfte, 

tillvägagångssätt och i rapporteringen av studien för att den ska verka trovärdig och tillförlitlig.  

   Som vi förstått det kan man aldrig i en kvalitativ forskning komma upp i samma säkerhet när 

det gäller tillförlitlighet och trovärdighet som i en kvantitativ forskning. Vi tycker att det svårt att 

veta hur man ska uppfylla kraven för vetenskaplighet. Men som vi förstått det är tydlighet, 

kanske framförallt när det gäller val och tillvägagångssätt, det viktigaste redskapet för att nå 

trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har under hela vår studie försökt ha syftet och 

frågeställningarna i fokus t.ex. vid vårt val av intervjufrågor och vid val av teman i analysen. Vi 

har dessutom försökt vara så tydliga som möjligt med vilka val vi har gjort. Vi har på så sätt 

försökt säkra trovärdighet och tillförlitlighet av vår intervjustudie.  

   En annan viktig aspekt som både Trost (2005) och Kvale (1997) tar upp är att man som 

forskare bör reflektera över de etiska aspekterna i samband med datainsamling och rapportering 

för att studien ska verka trovärdig och tillförlitlig. 

 

3.9 Etiska aspekter 

Kvale (1997) skriver att man som forskare ställs inför val mellan det vetenskapliga ansvaret att 

få fram värdefull kunskap och olika etiska principer. Han menar att forskaren som person har en 

viktig roll när det gäller dessa val och att man behöver ha en känslighet och ett ansvar för dessa 

etiska frågor för att kunna upptäcka dem och handla etiskt riktigt. Han nämner tre etiska 

riktlinjer som bör tas under övervägande redan i början av studien och som ska finnas med under 

hela resans gång. Den första han nämner är informerat samtycke vilket betyder att man 

informerar de personer som ska intervjuas om syftet med studien, hur den är upplagd och vad 

den innehåller. Man ska också informera om vilka fördelar och nackdelar studien kan innebära 

för informanten. Den andra riktlinjen, konfidentialitet innebär att man, om man utlovat det, ska 

hålla informantens personliga uppgifter hemliga. Den tredje riktlinjen är att man som forskare 

bör reflektera över de konsekvenser intervjun och forskningsresultat kan få för både informanten 

som person och den kategori/yrkesgrupp informanten representerar. 

   Även Trost (2005) pekar på vikten av att man överväger de etiska aspekterna mycket noga. 

Han lägger stor tyngd vid att man tänker på informantens integritet och värdighet genom hela 

studiens gång. När det gäller konfidentialitet är tystnadsplikt en självklarhet och han menar att 

man hellre ska utelämna delar av studien än att riskera att röja en källa. Han pekar också på ett 

problem när det gäller citat och konfidentialitet, då han anser att man inte bör citera en intervju 

ordagrant, eftersom att det finns en risk att man avslöjar informantens identitet. När det gäller 

informerat samtycke menar Trost att det är en självklarhet att man måste skaffa sig informantens 

samtycke, men att informerat samtycke kan vara problematiskt. Det kan vara så att man i en 

studie inte vill styra informantens tankar och åsikter genom att berätta om studiens syfte, 
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uppläggning och innehåll, vilket kan göra att då det är svårt att tillämpa sig av informerat 

samtycke. När det gäller att informera om vilka fördelar och nackdelar studien kan ha för 

informanten, menar Trost att man inte ska försöka informera om detta eftersom att man faktiskt 

inte vet så mycket om det.  

   Vi har under hela studien försökt ha de etiska riktlinjerna i åtanke. När det gäller samtycke har 

vi informerat om studiens syfte och innehåll. Dels genom information i det mail vi skickat ut till 

lärarna, men även muntlig information vid telefonkontakt och vid intervjutillfället. När det gäller 

konfidentialitet så har vi inför intervjuerna talat om för informanterna att de kommer att vara 

anonyma i uppsatsen och att det bara är vi som kommer att behandla materialet. När det gäller att 

informera om konsekvenser, så anser vi att vår studie inte kommer att ha några konsekvenser för 

informanterna och vi har därför valt att inte ta upp detta med informanterna . 
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4 Resultat och analys 

Under detta kapitel redovisar vi resultatet av våra intervjuer och analysen vi gjort. Som vi 

tidigare nämnt så har vi delat in denna del av arbetet i fyra områden. Under varje område redogör 

vi för de svar vi fått, dels genom våra sammanställningar av lärarnas svar och dels genom att låta 

lärarna själva komma till tals genom citat. Under varje rubrik tar vi också upp våra tolkningar 

och funderingar om det vi funnit i lärarnas svar.  

 

4.1 Information om individuella utvecklingsplaner 

När det gäller information om individuella utvecklingsplaner och införande av dessa som ett nytt 

pedagogiskt verktyg så uttrycker några av lärarna att de inte fått någon information om detta från 

arbetsledningen. De vet inte heller när de kommer att få någon information trots att de har 

efterlyst detta. Det de eventuellt har hört är det som talats kollegor emellan. En röst får ge uttryck 

åt detta. 

 
Alltså vi har inte hört någonting. Men när vi kom till högstadiet, så sa de � Jaa, och till 

nästa så ska det bli individuella utvecklingsplaner. Någon enstaka har pratat om det, men jag 

har inte sett ett endaste papper. Jag har hört med mina kollegor här, men ingen vet någonting. 

Mer än att det ska bli.  
 

Ett par av lärarna säger att på den skola där de jobbar har man under några år satsat på 

omstrukturering och utveckling av det pedagogiska arbetet. Dessa lärare uttrycker att de 

resonerat om införandet av individuella utvecklingsplaner i arbetslagen tillsammans med rektor 

och utvecklingspedagogerna. De har dessutom haft en studiedag gällande detta. Det de 

framförallt fick med sig från denna studiedag var att införandet av utvecklingsplanerna är en 

process som måste få ta tid och att man kan börja i det man redan gör och sedan spinna vidare på 

det.  

   Den sista läraren vi intervjuade har jobbat med en form av individuella utvecklingsplaner i 

flera år. Den information hon fått av arbetsledningen är att det ska införas från och med januari 

2006 och att de kommer att jobba vidare på liknande sätt som de gör idag. Samtliga lärare på 

skolan har fått i uppgift att gå ut på Skolverkets hemsida för att läsa om det nya pedagogiska 

verktyget. Det samtliga intervjuade lärare har funderat över och efterfrågat är tydliga 

instruktioner �uppifrån� om hur det ska utformas och användas. 

   Vi tycker att man kan se att lärarna har fått information på tre olika sätt, dels det som talats 

kollegor emellan, dels genom uppmaning att själva hämta information och slutligen genom 

information från arbetsledning och en studiedag.  

   Som vi ser det är dessa lärare olika rustade för att ta sig an det nya uppdraget. Men ändå 

uttrycker de alla samma tanke om att de själva inte är riktigt förberedda på att börja arbeta med 
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detta. Vi tolkar det som att lärarna ser brister i förberedelserna inför införandet av de individuella 

utvecklingsplanerna och detta tycks bero på att högre instanser inte har gett dem tillräckligt med 

tid, instruktioner och stöd.  

 

4.2 Arbetet idag med planering och dokumentation 

På frågan om hur de jobbar med dokumentation och planering uttrycker de flesta lärarna att de 

inte i någon större utsträckning gör någon medveten individuell planering och dokumentation 

för varje elev. Men på våra följdfrågor om detta utvecklar de sina svar och en av lärarna säger att 

hon jobbar utifrån en �utvecklingsstege�, vilken planeras och utvärderas tillsammans med eleven 

vid utvecklingssamtalet. Vidare jobbar läraren med olika teman under längre perioder och då får 

eleverna möjlighet att lägga upp och planera sitt arbete, en form av individuell planering i 

samråd med läraren. En annan lärare menar att den dokumentation hon gör för varje elev, endast 

är de omdömen som skrivs inför utvecklingssamtalen, hon uttrycker också att de elever som är 

�lite struliga� kräver mer förberedelse för detta. Samtliga lärare beskriver att de elever som har 

svårt att nå målen eller har andra svårigheter kräver mer planering och en tydlig dokumentation, 

för dessa upprättas på alla skolor de ålagda åtgärdsprogrammen 

   Ett par lärare berättar att eleverna, utifrån en gemensam grund och då främst i engelska, 

svenska och matte, gör en egen veckoplanering som de sedan ska jobba med under eget ansvar. 

Läraren följer upp detta genom att varje vecka, resonera med eleven om vad som gått bra och 

mindre bra. Den dokumentation de uttrycker att de gör är egna minnesanteckningar i en 

reflektionsbok, vilket framförallt gäller den �sociala biten�, samt att de gör anteckningar inför 

och under utvecklingssamtalen. Dessa anteckningar används sedan av läraren för vidare 

planering och för att kunna tillmötesgå varje elevs behov.  

   En lärare berättar att de på hennes skola jobbar med tre olika material för elevens utveckling 

samt att det dokumenteras inför och under utvecklingssamtalen. De material de använder tar upp 

både kunskaps- och social utveckling i förhållande till målen och läraren anser att det kan liknas 

vid en individuell utvecklingsplan. Denna lärare ser arbetet med dokumentation som en börda 

och uttrycker: 

 
Ja, det kan nog ge en del att ha de här individuella utvecklingsplanerna, men, men, men� 
Inte ännu mer skrivande, då ska de ta bort allt annat, annars tror jag att det bara� Vi skriver 

och skriver och skriver och skriver� 
 

   På en skola jobbar de med en form av dokumentation de kallar individuella utvecklingsplaner, 

vilka upprättas i samband med utvecklingssamtalet. I dessa planer tar man upp vad eleven är bra 

på, vad den behöver träna mer på och vilka mål eleven ska försöka nå. Utifrån detta beslutar man 

tillsammans med elev och förälder hur och vad man ska jobba med för att eleven ska utvecklas 

så långt som möjligt efter egen förmåga.  
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   Även om lärarna upplever att de inte gör någon särskild individuell planering eller 

dokumentation för varje elev, så framkommer det under intervjuerna att de på varierande sätt och 

i olika utsträckning planerar och dokumenterar individuellt för och med eleverna. Utifrån vad det 

står i �de Allmänna råden� om den individuella utvecklingsplanen och den dagliga 

dokumentationen, tolkar vi det som att den dokumentation som majoriteten av lärarna gör idag är 

en bra grund att utgå från i arbetet med de individuella utvecklingsplanerna.   

 

4.3 Kvalitetsaspekten 

Lärarna har i våra intervjuer gett uttryck för många olika tankar om hur individuella 

utvecklingsplaner kommer att påverka kvaliteten i skolan. Vi har valt att redovisa dessa tankar 

under fem olika rubriker. Två av rubriker handlar om förändring i kvalitet på undervisningsnivå, 

De två efterföljande rubrikerna tar upp lärarnas tankar om kvalitetshöjning genom delaktighet 

och ökat ansvar. Den femte rubriken behandlar slutligen kvalitetsfrågan utifrån tankar om 

individuella utvecklingsplaner som en röd tråd genom skolan.  

4.3.1 Ett verktyg för kvalitetshöjning 

När det gäller huruvida de individuella utvecklingsplanerna kommer att höja kvaliteten i skolan 

eller inte uttrycker en lärare att skolan redan i dag håller en bra kvalitet. Hon menar att det är 

elevernas arbetsmoral som brister och att de individuella utvecklingsplanerna därför inte kommer 

att höja kvaliteten i skolan. Även om denna lärare så tydligt uttrycker att hon inte tror på någon 

kvalitetshöjning, så tror av de andra lärarna att det kan vara ett verktyg som kan hjälpa till att 

höja kvaliteten. Detta genom att vara den gemensamma dokumentationen, av det arbete som de 

redan gör, som fattas idag. De ser också att dessa individuella planeringar kan underlätta för 

individanpassningen i skolan.  

    Något som samtliga lärare är överens om är att det även krävs andra resurser för att höja 

kvaliteten. Det kan till exempel vara mer vuxenstöd och möjlighet att jobba i mindre grupper för 

de elever som behöver det eller det kan vara tillrättalagda material som passar den enskilde 

eleven. En lärare säger: 

 
Bara IUP [individuella utvecklingsplaner] kan ju inte höja kvaliteten. Det kan ju inte ensamt se 

till att barnen klara målen. Därför att där är det ju så individuellt, man har ju så många barn 

som behöver speciell hjälp. Speciellt till barnen, riktat till baren med speciella insatser och 
åtgärder. Att det finns vuxna, mindre grupperingar, det är alltså massa olika� Det kan man ju 

inte åstadkomma med bara IUP, där måste det ju till andra resurser, mera resurser.  
 

Framförallt betonar flera lärare att resurserna måste in tidigt i skolan så att man kan fånga upp de 

elever som har det svårt och så att alla elever får med sig en bra grund att stå på senare. Lärarna 

uttrycker också att vad man skriver i dessa planer även måste vara realistiskt i förhållande till hur 

mycket resurser man har till förfogande när det gäller det dagliga arbetet.  
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     Vi tycker att man här kan urskilja fyra olika tankegångar hos lärarna. Dels att införandet av 

det ny verktyget inte kommer att innebära någon kvalitetshöjning, dels att de individuella 

utvecklingsplanerna kan fungera som ett samlande dokument, dels att det kan underlätta för 

individanpassningen samt att det även krävs andra resurser. Trots att lärarna inte anser sig 

kunna något om individuella utvecklingsplaner, så menar vi att flera av de tankar de ändå 

uttrycker går i linje med Regeringens tankar om kvalitetshöjning som presenteras i 

kvalitetsprogrammet Alla skolor ska vara bra skolor (Utbildnings och kulturdepartementet 

2003). 

4.3.2 Kan individuella utvecklingsplaner hjälpa eleven att nå målen 

En lärare menar att om man har fokus på att alla elever ska nå Godkänt så spelar det ingen roll 

om man har individuella utvecklingsplaner eller inte. Samtidigt menar samma lärare att det kan 

vara bra men en individuell utvecklingsplan för de elever som behöver en tydlig struktur. Planen 

kan vara något man kan visa upp för eleven för att påminna om vilka mål den har satt upp och på 

så vis ge eleven lite motivation att ta tag i skolarbetet. Läraren menar vidare att andra elever 

kanske har en lite krokigare väg i sin utveckling och bara skulle se denna plan som en �sten i 

ryggsäcken�.  

   Genomgående för alla lärarna är att de pratar om duktiga elever och elever som har lite svårare 

för sig.  Lärarna beskriver att de �duktiga eleverna� ofta är självgående och att de som lärare 

inte lägger ned så mycket tid på dessa elever. En lärare uttrycker sig på följande sätt   

 
Mest för dem [de svaga eleverna] skulle jag tro, för de andra klara sig alltid, individuella 

utvecklingsplaner eller inte. De som är starka teoretiskt och socialt, de klarar av att prata för 

sig och de tar för sig. De fixar det, hur det än ser ut� Vi kan vända och vrida på det från 

gammal traditionell katederundervisning till helt frivilligt, de tar reda på det mesta i alla fall. 

Det är jag helt övertygad om.   
 

Lärarna pratar också mycket om att individuella utvecklingsplaner kanske kan hjälpa till att 

�fånga upp� de �svaga eleverna� tidigare så att man har chans att hjälpa dem att klara målen. 

   Den lärare som redan idag jobbar men individuella utvecklingsplaner, säger att det många 

gånger inte finns resurser för att hjälpa eleverna att nå uppnåendemålen i läroplanen, eleven får 

istället jobba mot de egna personliga målen i den individuella utvecklingsplanen. En annan lärare 

pratade om vikten av att inte stanna vid att eleven ska klara kriterierna för Godkänt, utan att man 

hela tiden måste sträva vidare mot nya mål utifrån elevens egna förutsättningar. 

   Något som alla lärarna dock är överens om är att det är viktigt att eleven är medveten om vilka 

mål den har att jobba mot, både de långsiktiga målen och de mer kortsiktiga delmålen. Det är 

också viktigt att man hjälper eleven att sätta upp delmål som den kan klara av så att den känner 

att den får lyckas.  

   Vi menar att även om lärarna uttrycker en delad uppfattning om huruvida de individuella 

utvecklingsplanerna kommer att hjälpa fler elever att nå målen, så tror de flesta att så är fallet. Vi 
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menar vidare att lärarna ser på de individuella utvecklingsplanerna som ett slags �skyddsnät� för 

de elever som riskerar att inte klara uppnåendemålen i läroplanen. Vi tycker man kan utläsa att 

det är just dessa mål som står i fokus och att de flesta av lärarna ser att de individuella 

utvecklingsplanerna kan ha funktionen av en �vägvisare� som pekar mot dessa. En reflektion vi 

gjort, är att lärarna inte lägger ned särskilt mycket kraft på �de duktiga eleverna� och att det 

endast är en lärare som ger uttryck åt tankar om att sträva bortom uppnåendemålen.   

4.3.3 Elevernas delaktighet och ansvar.  

När det gäller frågan huruvida elevernas delaktighet och ansvar över studierna kommer att öka, 

så tror några lärare absolut på en ökad delaktighet. Detta eftersom eleverna kommer vara med 

och göra den individuella utvecklingsplanen och på så sätt är med i planerandet av sin egen 

studiegång. En lärare uttrycker att det ökade ansvarstagandet och delaktigheten kanske 

framförallt kommer gälla eleverna i de lite högre årskurserna, eftersom de yngre eleverna har lätt 

att glömma och att de behöver mycket stöd från vuxna för att kunna ta ansvar. 

   Flera lärare tror att den individuella utvecklingsplanen inte kan öka ansvaret och menar att 

eleverna inte vill ha ansvar och inte heller tar chansen att påverka när de får den. De uttrycker att 

eleverna blir mycket frustrerade när de ska få välja själva och att eleverna tycker att det är bättre 

när läraren planerar och väljer åt dem.  

 
För att det jag upplever är att ungarna blir ju väldigt frustrerade när de får välja själva. �Nä 

men usch och fy vad jobbigt�. Alltså många elever fixar ju inte det, utan det är mycket lättare 

om jag säger att nu ska ni göra det här. De tycker ju det är jättejobbigt och de är ju inte 

dumma heller. Utan de säger ju de, att det är mycket bättre om ni bestämmer. Sen är det ju 

klart att sen finns det ju undantag också och där är det ju återigen de här ungarna eller 

eleverna som ligger lite över alla andra. De fixar ju det, men de fixar ju ofta det mesta.   
 

Lärarna menar vidare att eleverna vill ha struktur och gärna väljer att göra sånt de känner till. 

Detta gäller både de starka och de svaga eleverna även om de svaga eleverna i ännu högre grad 

kräver tydlighet eftersom de inte klara av att styra upp arbetet annars.  

   En lärare säger att eleverna själva ser det som att de inte har några skyldigheter utan bara 

rättigheter men att de inte är beredda på att ta det ansvar som följer med dessa rättigheter. Flera 

lärare uttrycker att eleverna måste få lära sig att ta ansvar och att det är viktigt att man ställer 

krav på eleverna, men att det också är just att hitta drivkraften så att eleverna villa ta detta ansvar 

och leva upp till kraven som är det svåra. Det är dock en lärare som uttrycker att de finns elever 

som är mycket studiemotiverade och som mer än gärna tar ansvar för sina studier.   

   Vårt intryck av lärarnas utsagor är att de flesta tror på en ökad elevdelaktighet genom de 

individuella utvecklingsplanerna men lärarna inte tror att dessa kommer leda till ett ökat 

ansvarstagande hos eleverna. Vi tolkar det som att lärarna inte ser att lösningen på problemet 

med elevernas bristande ansvarstagande finns i de individuella utvecklingsplanerna, utan det 

handlar om att på andra sätt hitta elevens drivkraft och vilja att ta ansvar.   
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4.3.4 Föräldrarnas delaktighet och ansvar 

I den här frågan tycker vi man kan utläsa tre olika tankegångar angående en ökning av 

föräldrarnas ansvar och delaktighet.  

   En inställning är att föräldrarna inte kommer att bli mer delaktiga. Lärarna menar att 

föräldrarna inte har mer tid att engagera sig eller att de är nöjda med det engagemang de har. 

Någon lärare uttrycker att föräldrarna inte är beredda att ta mer ansvar för sina barns studier. De 

tror inte heller att föräldrarna har lust eller ork att engagera sig i att bygga upp arbetet med 

individuella utvecklingsplaner.  

   En annan inställning är att det är mycket möjligt att föräldrarna kommer att bli mer delaktiga i 

skolan i och med införandet av individuella utvecklingsplaner. Dessa planer kommer att göra att 

föräldrarna blir mer medvetna om vad som gäller i skolan och det är en bra grund för 

engagemang och delaktighet.   

  En lärare menar att det är bra med en ökad föräldradelaktighet, men hon ser en risk att fokus för 

denna kommer hamna fel. Hon uttrycker en rädsla för att föräldrarna kommer att �klampa in på 

lärarnas profession� då de har inställningen att �alla har gått i skolan� men att de inte alltid har 

den kunskapen, om vad eleverna behöver och varför. 

    Flera av lärarna uttrycker att de flesta föräldrar redan i dag har ett mycket bra engagemang 

och försöker vara delaktiga i sina barns skolgång, men att detta engagemang kan hos vissa 

föräldrar avta då barnen kommer upp i högre årskurser. Ett uttryck för detta är: 

 
Nämen alltså, vad i hela friden, de tycker väl att det är bra att ungarna är i skolan och gör det 

som de ska göra, sedan är det inget mer med det. De går ju på högstadiet och då har man 

lämnat liksom. 
 

Flera av lärarna uttrycker också att föräldrarna kan brista i ansvaret när det gäller att se till att 

eleverna gör läxor och liknande. En lärare säger: 

 
Jag vill ju att föräldrarna tar kontakt med mig om det är problem med läxorna, hellre det än 

att läxorna inte blir gjorda. [�] Ofta är det alltid samma barn, vilket kan bli jobbigt för dem, 

de blir utsatta. Då tycker jag att man som förälder inte tar sitt ansvar och pushar sitt barn. 

Uppenbarligen är inte det barnet tillräckligt mogen att ta eget ansvar och jag vill i detta läge 

ha respons från föräldrarna, varför de inte kan hjälpa till. För jag menar, det kan ju finnas 

tusen olika orsaker till varför de inte kan. 
 

En tanke vi har är att lärarnas tankar om huruvida föräldrarnas ansvar och delaktighet kommer 

att öka i och med införandet av individuella utvecklingsplaner eller inte, kanske är beroende av 

vilken ålder det är på barnen lärarna jobbar med. Kanske kan det vara så att lärarna som jobbar 

med äldre barn känner att föräldrarna har lämnat ansvaret lite då barnen blivit äldre och därför 

tror inte lärarna att föräldrarna kommer att vilja engagera sig mer än vad de gör idag. Precis som 

man kan tänka sig att de lärare som jobbar med yngre barn ser att föräldrarna gärna engagerar sig 

och därför tror att föräldrarna gärna kommer ta mer ansvar om de ges möjlighet till det. 
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4.3.5 Överlämnandet och den röda tråden 

Flera lärare påpekar att det delvis brister vid övergångar och det har saknats en bra och ordentlig 

dokumentation och då framförallt mellan mellanstadiet och högstadiet. De menar vidare att det 

till största del har varit elever i särskilda svårigheter som fokuserats vid överlämnande eller 

mottagande och att ingen större vikt har lagts vid de högpresterande eleverna. Lärarna uttrycker 

förhoppningar om att de individuella utvecklingsplanerna ska skapa en större tydlighet och att 

man ser till alla elever. Några lärare pekar på vikten av att eleverna hamnar på rätt 

undervisningsnivå efter överlämnandet. En lärare får ge röst åt dessa tankar. 

 
Det är väl egentligen vid övergångarna vi har saknat dokumentation, man får i allmänhet 

bara om de där som har särskilda svårigheter eller så. Många gångar så träffar man fel med 

sådana som är duktiga, att man sätter för låga krav. Om man hade vetat att den här eleven 

klarar att läsa det och det, eller den här kan skriva si och så och i matte har den lärt sig det 

och det. Då vore det bra, så där ser jag en ordentlig fördel.  
 

Några lärare tycker ändå att de arbetar relativt bra med de överlämnanden de gör och de har som 

mål att skapa en tydlig röd tråd. De menar dock att den röda trådens funktion beror lite på hur det 

tas emot och hur man hanterar informationen. En lärare ger ett tydligt exempel på att det inte 

fungerat på ett tillfredställande sätt. De har på deras skola, under varje termin, från förskoleklass 

och för varje elev dokumenterat och sparat detta i en s.k. utvecklingspärm. Dessa pärmar har 

sedan �försvunnit� efter överlämnandet. Läraren känner sig uppgiven och menar att här sitter vi 

och skriver men lärarna som tar emot eleverna, får inte den information som det var tänkt och då 

fungerar inte heller den röda tråden för elevernas fortsatta studier och skolgång.  Några lärare ser 

också att högstadiets ofta ämnesisolerade undervisning kan försvåra arbetet med individuella 

utvecklingsplaner och ser en risk med att ett individanpassat arbetssätt �tippar� på högstadiet. 

   För att den individuella utvecklingsplanen ska fungera som en röd tråd vid övergångar, så 

menar några lärare att den måste ha liknande upplägg och innehåll överallt. De efterlyser därför 

ganska �fyrkantiga� regler. De menar att om man ska tolka de individuella utvecklingsplanerna 

såsom man tolkar läroplanen blir det både tidskrävande och svårt och att det då inte blir något 

bra redskap.  

   Vi tycker att det framkommer att det just är som en hjälp vid övergångar som lärarna ser att de 

individuella utvecklingsplanerna kommer att fylla en funktion. Men för att det ska kunna fungera 

tillfredsställande så måste framarbetandet av detta verktyg ske över stadiegränserna i en 

samstämmig skola. 

 

4.4 Förändringsaspekten 

Förändringsaspekten och Kvalitetsaspekten går i mångt och mycket in i varandra, då en höjning 

av kvaliteten ofta har sin grund i en förändring i arbetet.  Många av de tankar som lärarna 

uttrycker om förändring i deras arbete har vi berört i det vi tagit upp i samband med 
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kvalitetsaspekten. Vi kommer under den första rubriken ta upp ytterligare tankar lärarna har om 

hur individuella utvecklingsplaner kommer att påverka och förändra deras dagliga arbete. Under 

de två sista rubrikerna redogör vi för lärarnas tankar om vad de hoppas och hur de tror att de 

individuella utvecklingsplanerna kommer få för funktion och vart fokus för dessa kommer att 

ligga.  

4.4.1 Förändring i lärarens arbete 

När det gäller huruvida införandet av de individuella utvecklingsplanerna kommer att innebära 

en förändring i lärarens arbete, ser ett par av lärarna inte att det kommer att ske särskilt stora 

förändringar. Några andra lärare ifrågasätter däremot om de ens kommer klara av att leva upp till 

det nya uppdraget. En lärare uttrycker sig om förändringen i sitt arbete på följande sätt. 

 
Ja, jag hoppas att mitt arbete kan bli lite mera �fyrkantigt�. Att jag faktiskt dokumenterar 

hela tiden. Jag menar, är det så att jag måste, det ingår i mitt uppdrag, annars gör jag rent 

tjänstefel� då måste jag ju uppfylla det, och sen kan jag göra det mer eller mindre bra. 
Självklart så blir det en förändring när vi jobbar med det här fullt ut. 
 

   Den förändring som alla lärare tror införandet av individuella utvecklingsplaner kommer att 

innebära är mer arbete i form av skrivande och dokumenterande. Detta var något som återkom 

många gånger under intervjuerna och de frågade sig hur de ska få tiden att räcka till.   

 
Det jag är lite rädd för är att det blir väldigt mycket mer merarbete. Är det så att man inte 

dokumenterar mycket och hela tiden, då fyller den ju inte den funktionen som det är tänkt. 

Jag måste ju på något sätt fånga upp barnen hela tiden, med jämna mellanrum. Det blir ju 

mycket med tiden� Det tar ju jättelång tid om man ska gå till varje barn. Som jag jobbar nu 

med eget arbete så kollar jag upp det här en till två timmar för varje barn, och det räcker inte. 

Jag är fundersam på tiden�Vilken tid ska man ta och hur ska det gå till?  
 

En lärare menar att det redan idag är så otroligt mycket skrivande och dokumenterande och anser 

därför att ytterligare ett dokument bara ökar på lärarnas börda av skrivande. Läraren tycker att 

om det nu ska införas ett nytt pedagogiskt verktyg så borde rimligtvis någonting annat tas bort. 

Även en annan lärare menar, på liknande sätt, att det är mycket papper att hålla reda på.  Ett par 

lärare uttrycker att om man redan innan införandet av de individuella utvecklingsplanerna har en 

bra struktur på dokumentationen så blir det kanske inte något större merarbete. 

   De flesta lärare ser en fördel med de individuella utvecklingsplanerna genom att de tror att de 

kommer få en bättre inblick i varje elevs utveckling och en bättre översikt över var eleverna står 

kunskapsmässigt.  

   Det som vi ser att lärarna främst uttrycker när det gäller förändring i deras arbete är en oro för 

att detta nya verktyg egentligen mest kommer att bli en börda. Den positiva effekten i form av 

bättre inblick i elevens utveckling hamnar, som vi upplever det, i skymundan på grund av denna 

oro.  
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4.4.2 Den individuella utvecklingsplanens funktion 

Flera av lärarna menar att de individuella utvecklingsplanerna förhoppningsvis kan fungera som 

ett samlande dokument för det arbete som de redan gör idag. De menar att de kommer bli 

tvungna att utveckla den dokumentation som de redan gör idag och sätta en gemensam och mer 

officiell form på den. Det alla lärare uttrycker är att denna gemensamma dokumentation kan få 

en funktion genom att den kan underlätta vid övergångar mellan olika skolor och vid byten av 

lärare. Detta genom att lärarna som tar emot eleven kan då se i dessa planer vad eleven har 

jobbat med, vad eleven har svårt för och vad som går bra.  Någon lärare pekar också på fördelen 

med att eleven ser hela sin utveckling, den ser vart den är på väg och vilka steg den ska ta för att 

komma dit.  

   Alla lärarna hoppas på att de individuella utvecklingsplanerna ska göra att de �får bättre koll� 

på vad eleverna kan och att de ska kunna fånga upp de elever som har problem tidigare än vad de 

gör idag. Som en lärare uttrycker sig:  

 
Det borde ju i rimlighetens namn bli en fördel för mig som lärare och en fördel för eleven. 

Att jag som lärare kan lättare se hur min elev ligger till i de olika ämnena. 
 

   En annan aspekt som flera lärare tar upp är att de individuella utvecklingsplanerna kommer att 

klargöra vart ansvaret ligger, d.v.s. vilket ansvar som ligger hos eleven, föräldern och skolan. 

Några lärare ser också en funktion i att planen upprättas tillsammans med föräldrarna då det gör 

att föräldrarna blir medvetna om sitt barns skolgång och utveckling. 

   Här kan vi se att lärarna uttrycker att de individuella utvecklingsplanerna fyller sin funktion på 

fyra olika nivåer. Dels på en kollegialnivå där den kan fungera som ett samlande dokument. Dels 

har den en funktion på elevnivå och på lärarnivå, genom att de tydliggör elevens utveckling. 

Slutligen en funktion på hem och skola nivå, då den bl.a. klargör ansvarsfördelningen.  

4.4.3 Fokus för den individuella utvecklingsplanen 

När det gäller vad som ska vara i fokus i de individuella utvecklingsplanerna uttrycker flera av 

lärarna att det framförallt är eleven och dess utveckling som ska stå i centrum. Flera lärare 

betonar att man i dessa planer ska se till elevens helhet. En röst får ge uttryck åt detta. 

 
Det är barnet som helhet, både teoretiskt och socialt� både starka och svaga sidor. Det är 

egentligen två delar dels den sociala och den teoretiska biten. Men det får inte bli för 

teoretiskt heller för det här uppradandet om hur man ligger till i olika ämnen. Det är inte så 

jätte intressant att rada upp exakt, så här långt borde du ha kommit, du hann bara hit. Det vill 
inte jag sitta och säga, det är ju inte så himla kul.    
 

   Flera lärare menar att det är viktigt att se till den �sociala biten� eftersom en elev som inte mår 

bra har mycket svårt att tillägna sig nya kunskaper. En lärare poängterar även hon vikten av att 

se hela eleven, då en elev är så mycket mer än vad den presterar i skolämnena. Trots detta 

uttrycker flera lärare att finns en risk att de individuella utvecklingsplanerna kommer att fokusera 

på att eleverna ska nå målen. Detta eftersom de menar att tanken med de individuella 
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utvecklingsplanerna är att alla elever ska gå ut skolan med betyget Godkänt i alla ämnen. En 

lärare uttrycker sig på följande sätt. 

 
Ja, tyvärr så tror jag att det kommer vara betygen, att de ska uppnå ett G. Ja, för att kunna gå 

vidare på gymnasiet. Är det inte det vi tjatar om i tid och otid? 
 

   Vi tycker att man kan se att lärarna här uttrycker en förhoppning om att de individuella 

utvecklingsplanerna ska kunna hjälpa dem att bättre fokusera hela eleven, men att de befarar att 

det ändå kommer vara betyget som hamnar i centrum.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat och analys 

I detta kapitel har vi försökt belysa hur de lärare vi intervjuat ser på det kommande uppdraget att 

arbeta med individuella utvecklingsplaner. Lärarna har gett uttryck åt tankar som visar på att 

synen på det nya uppdraget till viss del är delad. Men vi tycker att man kan se att det runt många 

frågor ändå finns en samstämmighet hos lärarna.  

   Vi har bland annat funnit att lärarna inte känner sig redo för detta uppdrag och att de 

efterfrågar vidare instruktioner. När det gäller kvalitetsaspekten menar många av lärarna att den 

individuella utvecklingsplanen visst kan bidra kvalitetshöjning, men de återkommer hela tiden 

till att det också krävs andra resurser.  Flera av lärarna ser att de individuella utvecklingsplanerna 

kan göra att fler elever når målen i läroplanen. Lärarna återkommer ofta till tanken om att de 

individuella utvecklingsplanerna framförallt kan ha en funktion i att de fångar upp de elever som 

riskerar att inte nå målen. Vi har också noterat att lärarna inte lägger ned så mycket tid på att 

hjälpa de �duktiga eleverna� att sträva vidare.  

   Lärarna uttrycker att många av eleverna inte gärna vill ha ansvar och tror inte heller att 

elevernas ansvarstagande kommer att öka i och med införandet av individuella 

utvecklingsplaner. Utan att det som krävs för att öka ansvarstagandet är att man hittar elevens 

drivkraft och ställer krav på eleven. Föräldrarnas delaktighet och ansvar påverkas, som vi tolkat 

det, idag av barnets stigande ålder och lärarna uttrycker olika tankegångar om huruvida 

föräldrarnas delaktighet och ansvar kommer att ökar eller inte i och med det nya verktyget.  

   Den förändring som lärarna framförallt tror att införandet av de individuella 

utvecklingsplanerna kan föra med sig, är ett ökat dokumenterande och skrivande, men att de 

också kommer få en bättre översikt och inblick i elevernas utveckling. De ser vidare att det nya 

verktyget kan fungera som ett samlande dokument för den dokumentation de redan gör. Där 

lärarna först och främst uttrycker att de individuella utvecklingsplanerna kommer att fylla en 

funktion är vid olika överlämnanden, men att det kräver att planerna har liknande form överallt. 

De uttrycker förhoppningar om att de individuella utvecklingsplanerna kommer att fokusera på 

elevens helhet, men ser en risk att fokus kommer att ligga på betygen.   
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5 Avslutning 

5.1 Tillbakablick på arbetet 

När vi inledde arbetet med denna uppsats hade vi med oss olika tankar och funderingar om hur 

arbetet skulle läggas upp och utformas. Detta är något som fått reviderats om och om igen. Vi 

har hela tiden ifrågasatt vad som kunde ha gjorts annorlunda, varför vi gjort de val vi gjort och 

kritiken av det egna arbetet har ibland satt �käppar i hjulet�. Kanske har vår bristande erfarenhet 

som intervjuare gjort att vi inte riktigt lyckats styra intervjuerna mot fokus för vår studie. Vissa 

delar av vårt intervjumaterial har inte varit användbart då det inte ligger inom ramen för våra 

frågeställningar. Dessa delar har fokuserat mera på lärarnas arbete idag i stället för på lärarnas 

tankar om det kommande uppdraget. Att fokus vid intervjuerna ibland har hamnat fel kan också 

bero på att vi förväntade oss vissa svar av lärarna och därför ställde vi frågorna på ett visst sätt. 

Vi borde kanske ha reflekterat bättre över vad lärarna egentligen svarade vid själva 

intervjutillfället och då kunnat ställa fler följdfrågor för förtydligande. De tankar, tolkningar och 

slutsatser som ändå kommit fram i undersökningen måste tas om hand och knytas ihop och detta 

kommer vi nu att göra i en avslutande diskussion. 

 

5.2 Diskussion  

   Som vi tolkat det så känner lärarna att de inte är rustade för att ta sig an det nya uppdraget och 

att de inte fått tid, instruktioner och stöd till förberedelser för detta. Att lärarna inte fått detta stöd 

tycker vi kan förefalla märkligt då flera rapporter (Dnr 2003:251; Ds 2001:19) har betonat vikten 

av att skolorna måste stödjas i utvecklingen och införandet av de individuella 

utvecklingsplanerna då detta kan vara ett svårt arbete. Som vi uppfattat det bygger beslutet om 

införandet av individuella utvecklingsplaner på flera års utredande på regerings- och 

departementsnivå. På skolnivå ges man däremot knappt tre månader att sätta sig in i 

styrdokumenten för detta arbete, då �de Allmänna råden� kommer ut mindre än tre månader 

innan lagen träder i kraft. Vi tycker man kan fråga sig om tanken från regeringshåll är att arbetet 

med individuella utvecklingsplaner ska vara färdigutvecklat till januari 2006, eller om det tillåts 

vara en process som tar sin utgångspunkt i det arbete skolorna redan gör idag. Vi frågar oss 

vilket stöd Regeringen menar att skolorna har fått i och med införandet av individuella 

utvecklingsplaner och hur det är tänkt att arbetet med detta ska fortlöpa. Med detta som 

bakgrund menar vi att det också skulle vara intressant att forska vidare om hur man från högre 

instans gör för att implementera nya verktyg i verksamheterna? 

   Vi ser en skillnad i vart lärarna i rapporterna (Dnr 2003:251; Ds 2001:19) och de lärare vi 

intervjuat menar att arbetsbördan med införandet av individuella utvecklingsplaner kommer att 

ligga. Lärarna i rapporterna och i Elfströms (2005) avhandling uttrycker att det som varit det 
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mest tidskrävande är framarbetandet av gemensamma rutiner och ett gemensamt språk. Däremot 

talar ingen av de lärare vi intervjuat om ett gemensamt utvecklande av det nya verktyget. De tror 

att den stora arbetsbördan kommer att ligga i det kontinuerliga arbetet med mer dokumenterande 

och skrivande. Lärarna vi intervjuat efterfrågar tydliga instruktioner uppifrån om hur arbetet med 

de individuella utvecklingsplanerna ska gå till. Vi tycker som vi skrivit tidigare att man kan tolka 

lärarnas utsagor som att de förväntar sig färdiga mallar som bara är att fylla i. I själva verket är 

det, som vi förstått det utifrån bakgrundstexterna, lärarna själva som gemensamt ska utforma 

dessa planer och arbetet runt dessa. Att lärarna efterfrågar färdiga mallar och att ingen av dem tar 

upp tankar om ett gemensamt utvecklande, tycker vi tydligt visar på att lärarna inte fått 

tillräckligt med tid, instruktioner och stöd inför införandet av de individuella 

utvecklingsplanerna.  

   Precis som man förutspår i rapporten (Ds 2001:19) så uttrycker lärarna vi intervjuat att de 

individuella utvecklingsplanerna kommer att innebära en ökad arbetsbelastning för dem, 

framförallt genom mera dokumenterande. Denna ökade arbetsbelastning är däremot något vi 

ifrågasätter eftersom vi menar att lärarna redan idag arbetar med en bra dokumentation 

framförallt i samband med utvecklingssamtalen. Som vi skrivit tidigare menar vi att denna 

dokumentation är en bra grund att utgå från i arbetet med det nya verktyget. Detta eftersom vi 

menar att grundtankarna för utvecklingssamtalet och de individuella utvecklingsplanerna är 

nästan identiska. Den enda egentliga förändringen vi kan se att det nya uppdraget kommer att 

innebära, är kravet på skriftlig dokumentation vid utvecklingssamtalet. Vi tycker därför att 

lärarnas oro för en ökad arbetsbelastning kan ses som obefogad. Men med tanke på att lärarna 

inte är särskilt insatta i vad det nya uppdraget kommer att innebära, så kan vi samtidigt förstå 

deras oro.  

   Ett problem som lärarna uttrycker och som även vi på olika sätt kunnat utläsa av intervjuerna 

var att det är stora skillnader i arbets- och förhållningssätt mellan årskurs 1-6 och 7-9. Precis som 

Elfström (2005) skriver att det finns förhoppningar om att individuella utvecklingsplanerna ska 

fungera som en röd tråd vid övergångar, tror de lärare som vi intervjuat att det främst är vid 

övergångarna mellan dessa årskurser som de individuella utvecklingsplanerna kommer fylla en 

viktig funktion. Elfström skriver vidare att de individuella utvecklingsplanerna ska kunna skapa 

samsyn mellan olika skolformer. Denna tanke är vi beredda att hålla med om, vi menar att det 

nya verktyget och framarbetandet av detta kan komma att tvinga fram ett möte mellan dessa 

olika skolformer. En tanke vi har är att detta möte kanske kan vara befruktande inte bara genom 

att det kan leda till bättre samarbete. Utan att mötet med en annan skolform också kan leda till ett 

medvetet ifrågasättande av den egna verksamheten, något som Elfström menar krävs för 

utveckling av verksamheten. Något vi tycker skulle vara intressant att titta närmare på är hur det 
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kan komma sig att verksamheten mellan årskurs 1-6 och 7-9 i så hög grad skiljer sig åt, trots att 

man jobbar under samma läroplan? 

   Vi tolkar det som att Regeringen i sin utvecklingsplan (Skr 2001/02:188) vill att införandet av 

individuella utvecklingsplaner ska motverka den tidigare fokuseringen mot uppnåendemålen till 

förmån för strävansmålen. Vid vår analys av vårt intervjumaterial så reflekterade vi över att det 

endast är en lärare som uttrycker tankar som vi menar att man kan koppla till strävansmålen. Vi 

såg att det som främst fokuseras av lärarna är uppnåendemålen och att den individuella 

utvecklingsplanen främst ses som ett redskap som kan fånga upp de elever som riskerar att inte 

nå dessa. Vi uppfattar det som att lärarna inte lägger någon särskild vikt vid strävansmålen och vi 

har funderingar kring varför det är så. 

   Kanske kan det vara så att det, som Moreau (2003) beskriver med sin resemetafor, handlar om 

att mål att uppnå och mål att sträva mot inte pekar åt samma håll. De lärare vi intervjuat 

uttrycker att det kan vara problematiskt att tolka målen i läroplanen. Vi menar att de därför 

kanske känner sig mer bekväma med de mer konkreta uppnåendemålen och att dessa därför blir 

de egentliga målen i deras undervisning. Om denna teori stämmer och om det är så att 

strävansmålen och uppnåendemålen inte pekar åt samma håll, så menar vi att strävansmålen 

automatiskt ställs utanför skolans fokus. Med tanke på denna problematik anser vi att man kan 

fråga sig om de individuella utvecklingsplanerna verkligen kommer att göra så att strävansmålen 

ställs mer i fokus. Eller kommer planerna att, som en av de lärare vi intervjuat uttrycker det, 

fokusera ytterligare mot betygen och uppnåendemålen. Vi tror att bristen på fokus mot 

strävansmålen inte kommer att lösas genom individuella utvecklingsplaner. Utan att det, som 

Moreau skriver, krävs att verksamma och blivande lärare ges möjlighet till fortbildning och tid 

till reflektion över läroplanens syn på kunskap och lärande.  

   Vi skulle slutligen vilja visa på en motsägelse gällande en eventuell kvalitetshöjning i samband 

med införandet av de individuella utvecklingsplanerna. Regeringen inför de individuella 

utvecklingsplanerna då de är ute efter en kvalitetshöjning inom skolan. Den individuella 

utvecklingsplanen ska bidra till ett mera kontinuerligt dokumenterande för varje elev. Detta 

dokumenterande menar man ska underlätta för en bättre individanpassning och i och med det en 

ökad måluppfyllelse och höjd kvalitet. De lärare vi intervjuat menar också de att de individuella 

utvecklingsplanerna kan leda till en bättre inblick i elevens utveckling och möjlighet till 

individanpassning. Men de ser också en risk med att ett ökat dokumenterande kommer att 

innebära merarbete och att tiden till detta måste tas från något annat. Vi tror att om det är som 

lärarna säger att införandet av individuella utvecklingsplaner kommer att innebära merarbete, så 

måste också lärarna ges de resurser de efterfrågar för att kunna jobba mer individanpassat. I 

annat fall menar vi att risken är stor att den tid som tas från annan verksamheten till 

dokumenterandet, i själva verket kommer att innebära en kvalitetssänkning.  
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   Vi avslutar vårt arbete i frågan om Regeringen verkligen är beredd att göra de satsningar i form 

av resurser och fortbildning som krävs för att de individuella utvecklingsplanerna ska bli ett bra 

verktyg i den pedagogiska verksamheten.  



 39

Referenser 

 
Adelswärd, Viveka; Evaldsson, Ann-Carita & Reimers, Eva (1997): Samtal mellan hem och 

skola. Lund: Studentlitteratur. 
 
Buckhöj-Lago, Lena (2005): Utvecklingssamtal � Perspektiv och genomförande. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia AB 
 
Dnr 2003:251, (2003) Individuell planering och dokumentation i grundskolan.  Stockholm: 
Myndigheten för skolutveckling. 
 
Dnr 2004:462 (2004) Individuella utvecklingsplaner i grundskolan, särskolan, specialskolan och 

sameskolan, Dnr U 2003/2868/S. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Ds 2001:19 (2001): Elevens framgång � skolans ansvar. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/94/4b66dbec.pdf  [Hämtad 2006-01-15] 
 

Elfström, Ingela (2005): Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt 

utvärderingsverktyg i förskolan .Forskning nr 26. lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för 

individ, omvärld och lärande.  
 

Erikson, Lars (2004): Föräldrar och skola. Örebro: Studies in Education 10. 
 
 
Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Anpassad till att också omfatta förskoleklass och fritidshemmet. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 
 
Merriam, Sharan B (1994): Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Moreau, Helena (2003): Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal och portfolio. 

Solna: Fortbildningsförlaget. 
 
Oldbring, Gunnel (2001): Möjligheternas möte? En studie av utvecklingssamtalet i skolan. 

Malmö högskola: Lärarutbildningen. 
 
Patel, Runa & Davidsson, Bo (1991): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, Runa & Tebelius, Ulla (1987): Om forskningsprocessen.  I Patel, Runa & Tebelius, Ulla 
(red.): Grundbok i forskningsmetodik. (s. 41-51). Lund Studentlitteratur 
 
SFS 1994:1194: Grundskoleförordningen 
 
Skolverket (2001): Utvecklingssamtal och skriftlig information. Stockholm: Liber Distribution. 
 
Skolverket (2005): Allmänna råd och kommentarer � Den individuella utvecklingsplanen. 
Stockholm: Fritzes. 
 



 40

Skr 2001/02:188: Utbildning för kunskap och jämlikhet � regeringens utvecklingsplan för 

kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/28/03/796d3116.pdf  [Hämtad 2006-01-15] 
 
Skr 1998/99:121 (1999): Utvecklingsplan förskola skola och vuxenutbildning � samverkan 

ansvar och utveckling.  http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/52/02/0d1067b0.pdf [Hämtad 

2006-01-15] 
 
SOU 1996:22. (1996): Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och 

ansvar. Delbetänkande av Skolkommittén. Stockholm: Fritzes  
 
Tebelius, Ulla (1987): Om vetenskapliga förhållningssätt. I Patel, Runa & Tebelius, Ulla (red.): 

Grundbok i forskningsmetodik. (s. 24-40). Lund Studentlitteratur. 
 
Trost, Jan (2005): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Utbildnings- och kulturdepartementet (2003): Alla skolor ska vara bra skolor � Regeringens 

kvalitetsprogram för skolan. Stockholm: Regeringskansliet. 
 
Utbildnings- och kulturdepartementet (2005): Pressmeddelande 31 mars 2005 

http://www.regeringen.se/sb/d/5318/a/41570 [Hämtad 2006-01-15] 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/5318/a/41570


 41

Bilaga 1 

 
Intervjufrågor. 
 
Vilken ålder är det på barnen du jobbar med? 
Hur länge har du jobbat som lärare och vad har du för utbildning? 
Individuell planering och dokumentation samt utvecklingssamtalet ska ligga till grund för 

individuella utvecklingsplaner. Hur jobbar ni med detta idag?  
 

 

Kvalitetsaspekten. 
Regeringen inför IUP för att höja kvaliteten på skolan, genom att öka arbetet mot strävansmålen 

i Lpo 94, för att fler elever ska gå ut grundskolan med Godkänt i alla ämnen och för att 

underlätta vid övergångar.   
Tror du att IUP är det verktyg som behövs för att höja kvaliteten i skolan? På vilket sätt?  
 
Ett syfte med IUP enligt de Allmänna råden är att konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas 

för att  eleven ska utvecklas i riktning mot målen.  
Tror du att IUP kan hjälpa fler elever att nå målen för Godkänt?  På vilket sätt? 
 
Det står vidare i Allmänna råd att syftet med IUP är att skapa kontinuitet vid byten av lärare, 

grupp och skola.  
Tror du att IUP kan fungera som en röd tråd genom skolan och vid övergångar mellan olika 

stadier? På vilket sätt? Hur fungerar det i dag? 
 
Det står också att syftet är att ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier 

och att det ska stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen. 
Tror du att föräldrarna kommer bli mer delaktiga i skolan genom IUP?  På vilket sätt? 
Tror du att IUP kommer ge eleven mer inflytande och ökat ansvar för sina studier?  På vilket 

sätt? 
 

Förändringsaspekten. 
Har ni inför införandet av IUP fått någon information om detta från arbetsledare, rektor eller 

liknande? 
 
Vad innebär IUP för dig? 
- funktion 
- Vad ska stå i centrum  
- För vem 
 
Hur tror du att införandet av IUP kommer att förändra ditt arbete? 
 
Vilka möjligheter / fördelar ser du med införandet av IUP? 
 
Vilka svårigheter / nackdelar ser du med införandet av IUP? 
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Bilaga 2 

   
Hej! 
  
Vi är två studenter från Örebro Universitet som är i full färd med att skriva en C-uppsats som också är 

vårt examensarbete. Vi har som syfte med denna att nå en förståelse för och belysa hur verksamma 

lärare ser på det kommande uppdraget att arbeta med individuella utvecklingsplaner. För att nå denna 

förståelse vill vi intervjua lärare från grundskolan. Berörda lärare behöver inte ha någon särskild kunskap 

om området, utan det vi söker är tankar och funderingar omkring införandet av individuella 

utvecklingsplaner som ett obligatoriskt dokument i skolan.  
  
Vi vill intervjua två stycken lärare från er skola för att sedan använda oss av den information vi får i vår 

uppsats. Denna information kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut. Vi är de enda som 

kommer att bearbeta detta material. Vi garanterar att inga namn kommer att användas och inte heller 

skola eller ort kommer att nämnas i uppsatsen. 
  
  
Vi ser gärna att dessa intervjuer sker under v. 46-48, vi har tid när som helst under dessa 

veckor. Intervjuerna beräknas ta ca 30 min. och genomförs av oss båda på skolan. 
  
Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss med detta och vi önskar besked så snart som möjligt. Ni når oss vi 

e-post eller mobil. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Susanne Eklund      xxx - xxxxxxx eller lindagatan@telia.com 
  
Monika Ohlsson      xxx-xxxxxxx eller monika.olssonh042@student.oru.se 
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