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1 Inledning 
Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en s.k. IUP. Det är beslutat av 

regeringen, och om det kan man läsa i Grundskoleförordningen (1994). 

Utvecklingsplanen ska vara ett levande verktyg till hjälp för varje elev att utvecklas mot 

de nationella målen. Dokumentet ska konkret beskriva målen och vilka insatser som 

krävs för att nå dit, likaså ska en lägesbeskrivning finnas med. 

 Jag är nyfiken på hur ämnet svenska behandlas i de individuella 

utvecklingsplanerna och har valt att undersöka innehållet. Min hypotes är att de flesta 

kommentarerna som skrivs inom svenskan handlar om skrivning, eftersom brister inom 

det området är enkla att upptäcka.  

  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka innehållet i ämnet svenska i de individuella 

utvecklingsplanerna på en grundskola, för att se om de är skrivna enligt Skolverkets 

rekommendationer. Vid studien av innehållet jag särskilt uppmärksamma vilken 

kategori av kommentarer som är vanligast förekommande. Detta för att se om min 

hypotes om att skrivning dominerar blir verifierad. 

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs den individuella utvecklingsplanen, dess innehåll, hur den ska 

användas, samt vem som ansvarar för den. Här presenteras också vad ämnet svenska 

kan innehålla. 

 

2.1 Vad är en individuell utvecklingsplan 

Enligt grundskoleförordningen 7 kap. 2§ (1994) ska den individuella utvecklingsplanen 

vara ett framåtsyftande dokument för att hjälpa eleverna att utvecklas så långt som 

möjlig mot läroplanens kunskapsmål. 

År 2005 utarbetade Skolverket på uppdrag från regeringen allmänna råd för hur 

arbetet med de individuella utvecklingsplanerna ska ske på skolorna. De allmänna 

råden ska tjäna som en vägledning för lärare. I dessa framgår att de individuella                                

utvecklingsplanerna ska användas som ett levande verktyg för att främja varje elevs 

utveckling med sikte mot läroplanens nationella mål. Vidare läser man att alla elever 
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ska ha en individuellt anpassad undervisning. Den ska vara planerad, följas upp samt 

vara dokumenterad i utvecklingsplanerna. Om en elev behöver särskilt stöd för att nå 

kursplanens mål i något ämne ska ett åtgärdsprogram upprättas. Det innebär att vissa 

elever har både en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. 

Den individuella utvecklingsplanen är en allmän handling och får därför inte 

innehålla några känsliga uppgifter om eleven. (Wretman 2005:16) 

I Lpo 94 understryks att varje elev ska ha en undervisning som är individuellt 

anpassad utefter dess förutsättningar och förmåga. (Skolverket 1998:6) Enligt Lpo 94 

krävs det också att skolans verksamhet arbetar medvetet mot kunskapsmålen. Målen 

ska ständigt prövas och resultatet ska därefter följas upp och utvärderas. Metoder för 

att nå målen måste ständigt utvecklas. (Skolverket 1998:9)  

SIH, Statens institut för handikappfrågor i skolan, har även gett ut en skrift rörande 

den individuella planeringen för elever i skolan. Där påpekas att det är skolans 

skyldighet, enligt läroplanen, att utgå ifrån elevens behov vid planeringen av 

skolarbetet. Att dokumentera det som beslutas och genomförs är en god hjälp för 

eleverna att nå målen, menar SIH. Dessutom ger det en samlad bild av elevens 

situation vilket medför en hjälp även för lärarna och föräldrarna. Planen medför att det 

blir lättare att se om en situation behöver förändras. (Skolverket 1998:5) 

I en artikel skriver Steve Wretman: ”En väl dokumenterad IUP har potential att 

vara ett kraftfullt verktyg för elevernas lärande”.(2005:11) Författaren påpekar att 

forskningen visar att särskilt de svagpresterande eleverna är hjälpta av 

utvecklingsplanerna, men det förutsätter att målen är mycket tydliga, likaså att det 

måste finnas med en beskrivning på metoderna för att nå målet. Wretman (2005:13) 

menar att: ”Regeringens syfte med att `tvinga` lärare att skapa individuella 

utvecklingsplaner för varje elev är att skolorna i sin praktiskt pedagogiska verksamhet 

ska genomföra intentionerna med Lpo 94 i allmänhet och mål- och resultatstyrning i 

synnerhet”.Han menar att den mål- och resultatstyrning som föreskrivs i läroplanen 

inte tillämpats i praktiken men att utvecklingsplanerna skall vara ett verktyg för detta. 

Författaren anser att mål att sträva mot måste utgöra fokus i utvecklingsplanerna: 

”Syftet med IUP är således ökad måluppfyllelse genom att arbeta mer medvetet med 

bedömning av elevernas lärande under hela grundskoletiden”.  (Wretman 2005:18) 
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2.2 Vad ska en individuell utvecklingsplan innehålla? 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2005) ska en individuell utvecklingsplan innehålla 

elevens resultat och nya mål. Den ska också beskriva vilka insatser som behövs för att 

nå målen. Dokumentet måste vara sakligt skrivet. 

 Underlaget för utvecklingsplanen ska utgöras av arbetslagets bedömning av 

elevens kunskaper. Lärarnas värdering om elevens personliga egenskaper får inte 

finnas med, däremot positiva förväntningar.  Elevens starka sidor, intressen och 

förmåga bör dokumenteras och användas som utgångspunkt för upprättandet av nya 

mål enligt de allmänna råden. 

Skolverket menar att målområdena kan vara övergripande, t.ex. 

kunskapsutvecklingen, därunder ska finnas en lägesbeskrivning, vad eleven behöver 

utveckla, samt vilka insatser som behövs. Det bör finnas långsiktiga och kortsiktiga 

mål. De kortsiktiga målen ska vara konkret skrivna. De ska också vara skrivna så att de 

känns hanterbara och stärkande för eleven. Antalet mål bör prioriteras och begränsas så 

att de är uppnåbara. 

Överenskommelser mellan elev, vårdnadshavare och skola kan dokumenteras i 

utvecklingsplanen, enligt de allmänna råden. 

SIH menar att planernas innehåll helt beror på vad eleven, föräldrar och lärare 

tillsammans anser vara viktigast just när dokumentet upprättas. Vidare anser man att 

alla delar: nuläge, mål och metod måste finnas med, men även en utvärdering. 

Utvärderingen är nödvändig för att kunna gå vidare med nya mål menar man. ”Första  

steget till att förändra en situation eller att lösa ett problem är att kunna beskriva hur 

det ser ut”. (SIH 1998:12) 

 Elevens egna tankar och önskemål är viktigt att ta med i nulägesbeskrivningen, t. 

ex. vad eleven vill bli bättre på, likaså förälderns bild av barnens starka och svaga sidor.  

Dessa fakta tillsammans med lärarens bild av eleven i skolan blir en god grund för den 

individuella planeringen. 

Målen ska vara rimligt ställda och ha en tidsplan. Det ska tydligt framgå vad som 

förväntas av eleven, eller hur det kan se ut når målet är uppnått. 

Metoden för att nå målet ska vara konkret beskrivet, alltså ett arbetssätt. Det kan 

också handla om resurser eller om skolpersonalens förhållningssätt i vissa situationer. 
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Enligt SIH är utvärderingen mycket viktig. När man utvärderar ska man börja 

bakifrån, med metoden. Man bör fundera över om insatserna eller åtgärderna 

genomförts som det beslutades om, eller om något ändrats och i så fall varför. 

Orsakerna kan vara många t.ex. att tid, kunskap, kompetens saknats eller 

organisationen brustit. Metoderna eller ansvaret kan ha varit otydligt beskrivna. Sedan 

granskas själva målet, om det är helt eller delvis uppnått. Här måste alla delaktiga 

fundera över varför resultatet blev som det blev, både positiva och negativa resultat.  

Alla som deltagit i arbetet bör vara delta i bedömningen av hur det gått. Den 

viktigaste informationen besitter dock eleven själv. Även om föräldrarna inte aktivt 

deltagit i arbetet så måste de känna sig välkomna till utvärderingen. När så 

utvärderingen är färdig så finns det en ny grund att bygga elevens individuella 

planering på. (1998:15) 

Birgitta Högberg, från Myndigheten för skolutveckling är en av de ansvariga i 

utarbetandet med de individuella utvecklingsplanerna.(2006:41) Hon menar att 

förutsättningarna för en utvecklingsplan är att det finns en god dokumentation om 

eleven och att även de ej uppnådda målen är beskrivna. Vidare säger Högberg att 

utvecklingsplanerna måste vara skrivna så att elev, vårdnadshavare och lärare är väl 

förtrogna med innehållet: ”I en IUP ska det sedan tydligt beskrivas vad skolan och 

eleven ska göra för att ta fortsatta steg mot de uppsatta målen”. (2006:41) Hon anser att 

en diskussion av pedagogisk art är viktig för att behandla frågor som ska utgöra 

grunden för de individuella utvecklingsplanerna. Exempel på sådana frågor är vilken 

kunskap som är viktig för eleverna och hur undervisningen ska gå till för att på bästa 

sätt främja eleverna. Diskussionen bör även innehålla frågor om hur vi dokumenterar, 

utvärderar och kommunicerar. 

 

2.3 Vad ska en individuell utvecklingsplan användas till? 

I Skolverkets allmänna råd (2005) beskrivs hur de individue lla utvecklingsplanerna ska 

används som underlag för utvecklingssamtal, som ska förläggas fortlöpande, minst en 

gång per termin. Vid dessa tillfällen ska utvecklingsplanerna förnyas. 

Dokumentets syfte är att skapa en tydlig struktur och synlighet för elever, 

vårdnadshavare och lärare, menar Skolverket.(2005:13) Den ska vara ett aktivt verktyg 

och träna eleven att se sin egen del i det dagliga skolarbetet. Därigenom ska den ge 

eleven ökat inflytande över det egna lärandet. 
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Ett annat syfte är att skapa kontinuitet vid byte av lärare, grupp eller skola påpekas 

det i de allmänna råden.(2005:13) 

Enligt SIH finns det vinster att göra med de individuella utvecklingsplanerna, för 

både elever, föräldrar och skolans personal. För  eleverna blir det lättare att förstå det 

egna sammanhanget, vilket bidrar till ökad självkänsla och motivation. De blir mer 

förtroliga med sina starka sidor och förutsättningar. Det blir enklare att se förändringar 

och framsteg, som ger större självtillit. Eleverna kan ställa krav och ta beslut som 

påverkar den egna skolsituationen t ex att vara med och formulera nya mål. 

Förväntningarna blir mer realistiska då eleverna får större inflytande. Bland fördelarna 

för föräldrarna är att de lättare kan följa sina barns framsteg och påverka sitt barns  

skolsituation, vilket bidrar till att de känner delaktighet. De vet vad som är beslutat och 

vem som bär ansvaret och att åtgärder inte glöms bort. 

 Vinningarna för lärarna och skolledarna består i att de får större förståelse och 

kännedom om eleverna genom dialoger med elever och föräldrar. Det gör att det blir 

lättare att sätta realistiska och utvecklande mål, samt att valet av metoderna blir mer 

faktiska. Ansvarsfördelningen blir tydlig. Det egna arbetet blir lättare att utvärdera och 

behovet av vidareutbildning blir tydliga. Samordning av insatser och resurser blir 

enklare. (1998:7) 

I en artikel skriver Helena Moreau (2006:31) att i läroplanerna och kursplanerna  

anges vikten av att medvetandegöra eleverna om deras eget lärande. De ska bli bättre 

på att reflektera och utvärdera sitt arbete och sin utveckling. Eleverna måste involveras 

mer i den egna lärprocessen. Moreau menar att det kan ske en förbättring på det 

området, med hjälp av utvecklingsplanerna, men under förutsättning att målen är 

tydliga och förstådda av eleverna. Samma författare påpekar att elevernas motivation 

ökar om de får mer ansvar och inflytande över in utveckling. De behöver likaså bli 

medvetna om sina starka och svaga sidor och det innebär att läraren måste ge dem tid 

till att träna sin reflekterande förmåga. (Moreau 2005:38 f) 

 

2.4 Vem ansvarar för den individuella utvecklingsplanen? 

Läraren bär ansvaret för att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, men 

upprättandet ska ske i samråd med eleven och dess vårdnadshavare i enighet med 

Skolverkets allmänna råd. Hela arbetslagets gemensamma syn på elevens kunskap bör 

dock tas i beaktning. Läraren ska se till att de tre parterna ses som jämlika vid dessa 
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möten. Yttersta ansvaret för att utvecklingsplanerna upprättas har dock 

skolhuvudmannen. (Skolverket 2005:8) 

 I Lpo 94 (Skolverket 1998:19) återfinns det under många rubriker sådant som man 

kan koppla samman med de individuella utvecklingsplanerna. Till det som tillhör 

rektors ansvar ingår att ta ansvar för att skolan informerar hemmen om skolans mål och 

arbetssätt. Där läser man också att till skolans uppdrag hör att den enskilda skolan har 

ansvaret för att tydliggöra mål, innehåll och arbetsformer för elever och 

vårdnadshavare. (Skolverket 1998:6) 

 

2.5 Innehållet i ämnet svenska 

I Lpo 94 läser man att det är skolans ansvar att eleverna inhämtar och utvecklar 

nödvändiga kunskaper som behövs i samhället och att kunskaperna bildar en grund för 

studier efter avslutad grundskola.  Några av de mål som ska uppnås i grundskolan inom 

ämnet svenska är att eleven behärskar det svenska språket och kan uttrycka sina tankar 

och idéer i tal och skrift. De ska kunna lyssna och läsa aktivt. (1998:12) 

 Kursplanen i svenska är detaljerad och ger en noggrann beskrivning av vad ämnet  

ska innehålla. Syftet med ämnet är att ge eleverna möjligheter att utveckla sig i att tala, 

lyssna, se, läsa, skriva samt få upplevelser och lära sig av skönlitteratur, film och teater.  

 I kursplanen läser man att ”Språket har en nyckelställning i skolarbetet”. Med det 

menar man att språket används och genomsyrar hela skolarbetet. Genom språket sker 

kommunikation som är nödvändig vid samarbete. Skriftspråket ställs mer och mer i 

centrum i samhället och det ställer krav på att individen kan hantera texter i olika 

sammanhang. Kultur och språk är starkt förenade med varandra och därigenom 

människors identitet. 

 I målen man ska sträva mot ingår lusten att lära och att läsa av eget intresse, likaså 

att skapa på egen hand och tillsammans med andra. Eleverna ska stimuleras till 

meningsfull läsning. Eleverna ska också sträva mot att bli språkligt säkra och våga 

uttrycka sina tankar och känslor i tal och skrift. De ska kunna bearbeta sina texter och 

få insikt i grammatiken. Likaså förstå språkets struktur och kunna tillämpa skriftspråket 

i olika sammanhang. De ska lära sig reflektera över texter. Eleverna ska ha läslig 

handstil samt kunna använda datorn. 

 Det finns mål som handlar om att förstå kulturell mångfald och olika tidsepoker 

genom skönlitteratur, likaså att ha kännedom om sitt ursprung och sin historia. De 
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nordiska språken samt minoritetsspråken ska vara kända. Ytterligare mål tar upp 

elevens utveckling, att de ska lära sig reflektera över den och hur man som individ och 

tillsammans med andra befäster sina kunskaper. Ett mål belyser media, att man där ska 

kunna hämta information men också granska den kritiskt. (Skolverket, 2000) 

 Ester Stadler (1998:50-51) menar att kursplanen egentligen inte säger något om 

inlärningen av de grundläggande läs- och skrivfärdigheterna. Hon menar att skolan 

måste satsa ännu mer på dessa grundläggande färdigheter, eftersom den fortsatta 

skolgången bygger på dem. Att lära sig läsa och skriva bra i början an skolgången har 

stor betydelse för hur man lyckas resten av skoltiden. 

 Författaren anser att inlärningen av läsning och skrivning bör ske integrerat, 

eftersom båda vilar på samma grund och det blir lätt för eleven att förstå sambandet. I 

undervisningen bör man vara tydlig med att klargöra kombinationen mellan bokstäver 

och ljud. De delar man bör tänka på vid skrivinlärning är dels den hantverksmässiga 

med att skriva bokstäver och så skriftspråkets konstruktion, syntax och 

rättstavning.(1998:67) 

 År 1983 presenterade dåvarande Skolöverstyrelsen ett material som hette Skriva. 

Karin Bergöö (1997:32) berättar om Karin Dahl, då ansvarig för svenskavdelningen på 

SÖ, och hennes kommentarer om svenskämnets uppgift. ”Språkets viktigaste funktioner 

är att det ger oss en möjlighet att uttrycka oss, att utbyta erfarenheter, att söka 

information och påverka och förändra vår, och andras livssituation; det vill säga, 

språket är redskap för identitet, gemenskap, kunskap och inflytande.”  
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3 Undersökning 
För att få svar på mina forskningsfrågor om vilket innehåll och vilken typ av 

kommentarer som dominerar av det som skrivs i ämnet svenska i de individuella 

utvecklingsplanerna har jag arbetat med hypotesprövning och kvantitativa jämförelser. 

Nedan presenteras val av metod och material som ingår i undersökningen. 

 

3.1 Metod 

Undersökningen består av empirisk prövning av hypotesen. Empirisk prövning används 

för att undersöka om hypoteser ger en sann eller falsk bild av verkligheten. Patel & 

Davidsson, (1994:18). 

 För att kunna göra kvantitativa jämförelser så har jag delat upp innehållet enligt 

Skolverkets allmänna råd i nulägesbeskrivning, mål och metod för att nå målet. 

Därefter så har jag att dela in kommentarerna i fyra olika kategorier: Läsa, skriva, tala-

lyssna och övrigt. Under kategorin övrigt har jag att samla kommentarer som inte hör 

hemma i de tre andra kategorierna.  Stoffet har sedan att fått vad Patel & Davidsson 

(1994:90) kallar en kvantitativ bearbetning. Antalet kommentarer inom de olika 

kategorierna omvandlas till procent för att jämförelser mellan de olika kategorierna ska 

kunna göras.  

 

3.2 Material 

Som material för arbetet använder jag individuella utvecklingsplaner skrivna vt-07 från 

en grundskola. De är skrivna för elever från år ett till år sex, totalt 119 stycken. 

      Mallen för utvecklingsplanerna är indelad i fyra områden, språklig utveckling, 

kunskapsutveckling, fysisk utveckling och social utveckling. Inom varje område ska 

nuläge, mål och metod för att nå målen beskrivas. (Se bilaga 7.) 

 Samtliga elever på skolan hade någon kommentar i svenskan inskriven i sin 

utvecklingsplan. Många elever hade flera. Textavsnitten som berör ämnet svenska 

finns i nerkortad text, beskrivna för varje år. (Se bilaga 1-6) I bilagorna ska 

kommentarer  tillhörande samma utvecklingsplan läses vågrätt från vänster till höger i 

spalterna. Siffran i kursiv stil anger hur många elever i klassen som hade samma 

kommentar.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen av de individuella 

utvecklingsplanerna. 

 

4.1 Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna 

Diagram 1 nedan visar att det är endast en liten del av alla utvecklingsplaner som 

innehåller samtliga de tre delar som de individuella utvecklingsplanerna ska innehålla, 

enligt Skolverkets allmänna råd. I de flesta klasser återfinns flest nulägeskommentarer. 

Dock finns undantag,  i år 3 handlar de flesta kommentarerna  om metoder och i år fem 

dominerar  kommentarer om mål. 

      Enligt de allmänna råden bör elevens starka sidor, intresse och förmåga 

dokumenteras. I alla de undersökta klasserna finns det några sådana kommentarer. 

Däremot får det inte förekomma några anteckningar om elevens personliga egenskaper 

i dokumentet. Några sådana har inte påträffats i undersökningen. Utvecklingsplanerna 

får heller inte innehålla känsliga uppgifter om eleven, eftersom den är en allmän 

handling. Inga sådana uppgifter fanns i det undersökta materialet. 

      Skolverkets allmänna råd (2005) föreskriver att målen ska vara långsiktiga och 

kortsiktiga. Någon sådan uppdelning fanns det inte på dokumentet som den undersökta 

skolan använde sig av. 

      Långt ifrån alla elever saknar mål i ämnet svenska i sin utvecklingsplan. Skolverket 

(2005) anser att antalet mål bör prioriteras så de blir hanterbara för eleverna. 

      Vägar och metoder för att nå målen ska vara tydligt beskrivna i 

utvecklingsplanerna. I undersökningen var det mycket skiftande hur denna del var 

dokumenterad. I en klass saknades kommentarer helt, medan det i andra klasser fanns 

många kommentarer.  
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Diagram 1: Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna, fördelat på kommentarer om nuläge, mål, 

metod och alla delar. 

 

Mallen för de individuella utvecklingsplanerna som den undersökta skolan använder är 

uppdelad så som skolverkets allmänna råd lyder, i nuläge, mål, samt metod för att nå 

målen. Enligt Skolverket (2005) kan kunskapsområdena vara övergripande. Det 

aktuella dokumentet är uppdelat i områdena språklig utveckling, kunskapsutveckling, 

fysisk utveckling och socialutveckling. (Se bilaga  7) målet: behöver visuell förstärkning 

för att förstå”. Här återfinns två utvecklingsplaner med där alla delarna är 

dokumenterade. (Se bilaga 4) 

 Hos år fem finns endast en kommentar i metod för att nå målen, däremot finns det 

många mål dokumenterade och hälften så många nulägesrapporter. Alla tre delarna 

finns med i en utvecklingsplan. ”Nuläge: vill förbättra sin handstil. Mål: tydlig handstil.       

Metod för att nå målet: träna handstilen”. (Se bilaga 5)   

 Utvecklingsplanerna för år sex innehåller många nulägesbeskrivningar., såsom ”har 

gjort framsteg i läsförståelse” eller ” kan redogöra för läst text och upplevelser”. ( Se 

bilaga 6) Där det finns ett mål finns det också en metod för att nå målet angivet.                                                                                                                     

Alla delar hittas i 9 % av utvecklingsplanerna. 

      På den undersökta skolan skrivs utvecklingsplanerna på skiftande sätt i de olika 

klasserna. Det mest förekommande är kommentarer med nulägesbeskrivningar. I en 

klass målen dominerande, medan det i en annan var det kommentarer om metoder som 

var vanligast.  Endast i ett fåtal utvecklingsplaner återfanns dokumentation i alla tre 

delarna.   
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4.2 Vilken kategori av kommentarer förekommer mest 

Diagram 2 visar i procent hur många kommentarer som är skrivna i de olika 

kategorierna. Det förekommer att vissa elever har flera kommentarer. Siffran inom 

parentes anger antalet elever i klassen. 

      Undersökningen visar att den kategori som dominerar i ämnet svenska i de 

individuella utvecklingsplanerna är skriva. 

      Endast i en av de sex undersökta klasserna ser det annorlunda ut, där dominerar 

läsa. 

      Kategorin tala- lyssna har få kommentarer och i två av klasserna saknas de helt. 

       I en klass hittar man många kommentarer i kategorin övrigt. Kommentarer i den 

kategorin återfinns i alla klasserna. 

      Alla kategorierna ingår på något sätt i kursplanens mål i ämnet. Skolverket (2000) 
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Diagram 2: Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna fördelat på läsa, skriva, tala-lyssna och 

övrigt. 

 

I år etts individuella utvecklingsplaner finns det många av kommentarer inom 

kategorin läsa. Den grupp av kommentarer som dominerar återfinns finns dock i 

kategorin skriva. Som t ex ”Nuläge: vänder bokstäver. Mål: skriver rättvända 

bokstäver”. Minst kommentarer finns i kategorin övrigt, några fler kommentarer finns i 

tala- lyssna. (Se bilaga 1)                                                                                     

Hos år två kan kommentarer inom skriva se ut så här: ”Nuläge: duktig på att skriva. 

Mål: utnyttjar hela raden. Metod för att nå målet. Börja skrina längst till vänster på 

raden”. Även hos år två finns de flesta kommentarerna i kategorin skriva. Här hittar 
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man också många kommentarer som handlar om läsningen. Kategorin tala-lyssna har 

minst kommentarer, några fler hittar man i övrigt. (Se bilaga 2) 

I utvecklingsplanerna för år tre handlar hälften av kommentarerna om skrivning, 

därefter de som handlar om läsning. Kategorierna tala–lyssna och övrigt har 10 % var 

av kommentarerna. En kommentar i kategorin övrigt kan handla om att fråga eller slå 

upp i en ordlista när man inte förstår vad ett ord betyder. (Se bilaga 3) 

 År fyras utvecklingsplaner skiljer sig från de övriga klassernas. Här dominerar 

kategorin läsa.” läser med flyt”, ”läser gärna”, och ” läser ljudstridiga ord” är några av 

de kommentarer som återfinns här. I fyrans utvecklingsplaner finns det också mycket 

skrivet i kategorin övrigt. Ett exempel är: ”öka medvetenheten om det svenska språkets 

(andraspråkets) uppbyggnad”. I denna klass utvecklingsplaner saknas kommentarer 

som handlar om tala- lyssna. (Se bilaga 5)      

Hela 76 % av kommentarerna hos år fem handlar om att skriva. De flesta handlar 

om dubbelteckning, men även kommentarer om handstil och att använda stor bokstav 

och punkt återfinns här. Här saknas kommentarer i kategorin tala- lyssna. (Se bilaga 5)   

Även i år sex utvecklingsplaner dominerar kommentarer angående skrivning. I 

denna klass är det vanligt förekommande att flera elever har samma kommentarer.  

Flest handlar om att skriva en väl genomtänkt och bearbetad novell. (Se bilaga 6)   

De flesta kommentarerna i de undersökta utvecklingsplanerna handlar om skrivning 

och i Kursplanen för ämnet svenska påpekas att skriftspråket blir mer och mer centralt i 

samhället. Skolverket (2000) I kategori läsa återfanns också många kommentarer. 

Stadler (1998:50-51) påpekar att det är av största vikt att lära eleverna se sambandet 

mellan dessa två kategorier. Författaren anser att det bör satsas mycket på 

grundläggande läs- och skrivutveckling i skolorna.                           

 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

Undersökningen visar att det är sällan att de individuella utvecklingsplanerna innehåller 

de delar som enligt Skolverkets allmänna råd (2005) bör finnas med. De allmänna 

rådens rekommendationer är att utvecklingsplanen ska innehålla en nulägesbeskrivning, 

långsiktiga och kortsiktiga mål, samt en beskrivning av metoder för att nå målen. Oftast 

förekommande är nulägesbeskrivningar, eller metoder för att nå målen. 
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Av det som skrivs i de individuella utvecklingsplanerna dominerar kommentarer 

om skrivning, därefter finns det mest kommentarer som handlar om läsning. Det som 

kommentarerna i utvecklingsplanerna handlar minst om är tala- lyssna. 

 

5 Diskussion 
När jag började det här arbetet var jag nyfiken på hur innehållet i de individuella 

utvecklingsplanerna såg ut. Var de skrivna så som Skolverkets allmänna råd (2005) 

föreskriver med elevens resultat, nya mål samt insatser för att nå dit? 

Den individuella utvecklingsplanen som den undersökta skolan använde var 

uppdelad så som Skolverkets allmänna råd (2005) lyder, i nuläge, mål samt metod för 

att nå målet. Flertalet av de undersökta utvecklingsplanerna innehöll endast 

nulägesbeskrivningar. Nulägesbeskrivningen ska enligt Skolverket (2005) ligga till 

grund för de nya målen. Bedömningen av var eleven befinner sig kunskapsmässigt ska 

göras av alla som arbetar med eleven. Föräldrarna och elevernas åsikter ska också vara 

avgörande för nulägesbeskrivningen. Elevens starka sidor och intressen kan också 

dokumenteras här. SIH (1998:12) påpekar att elevens tankar och önskemål är viktiga 

att nedteckna för att det fortsatta arbetet ska ske på bästa sätt.  I det undersökta 

materialet fanns det några sådana kommentarer. Något som däremot inte får 

förekomma i utvecklingsplanerna är känsliga uppgifter om eleven, det hittades inte 

heller i undersökningen. Birgitta Högberg (2006:41) betonar hur viktigt det är att de ej 

uppnådda målen finns beskrivna, men sådana påträffades ej i undersökningen. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2005) ska målen prioriteras och begränsas så att 

de blir hanterbara för elever. Målen ska vara långsiktiga och kortsiktiga, de kortsiktiga 

ska vara konkret skrivna. Även Wretman (2005:11) betonar vikten av att målen är 

tydliga, särskilt för de svagpresterande eleverna. SIH (1998:13), menar att en tidsplan 

bör finnas med. I det undersökta materialet visar det sig att många elever saknade mål, 

det kan möjligen bero på att målen precis som Skolverket föreskriver, bör begränsas. 

Vissa elever hade dock fler än ett mål. Om målen var på lång eller kort sikt framgick 

ej. I den lästa litteraturen var man ense om hur viktigt det var med tydligheten. Målen i 

undersökningen kunde se ut på följande sätt ”Skriver rättvända bokstäver” (Se bilaga 

1), eller ”använder ej &-tecken”. ( Se bilaga 5) Någon särskild notering om en tidsplan 

fanns ej att hitta i dokumenten. 
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Den tredje delen som enligt Skolverket (2005) ska finnas med i de individue lla 

utvecklingsplanerna är metoder för att nå målen. Det innebär att ett arbetssätt finns 

dokumenterat. Här kan man också skriva annat som innebär att eleven når det uppsatta 

målet, så som vem som gör vad och resurser. Variationerna i klasserna är stor. Metoder 

är det som dominerar helt i år tre medan det i år fem endast finns ett fåtal. I år ett finns 

ett exempel på att skolan stöttar med läsläxan och i år två där det finns dokumenterat 

att eleven arbetar i liten grupp, med skrivandet. ( Se bilaga 1,2) 

SIH (1998:15) anser att ytterligare en del bör ingå i utvecklingsplanerna, nämligen 

en utvärdering av det gamla målet. Här funderar alla inblandade lärare samt elever och 

föräldrar över hur resultatet blivit och varför. Det utgör en god grund att bygga nya mål 

på, menar man. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2005) ska en individuell utvecklingsplan 

innehålla nulägesbeskrivning, mål och metod för att nå målet. Av det undersökta 

materialet innehåller endast ett fåtal utvecklingsplaner alla tre delarna. 

När jag började det här arbetet så hade jag en hypotes om att den typ av 

kommentarer som dominerar i svenskämnet i de individuella utvecklingsplanerna 

handlar om att skriva. Anledningen till den tanken är att det är lätt att se om någon 

skriver slarvigt eller har svårt att stava. 

Målen i kursplanen för ämnet är många och det skrivna språket har en betydande 

roll i samhället. Skolverket (2000) Att kunna skriva och läsa är en nödvändighet och 

många av målen genomsyras av det. Det visar också resultatet av undersökningen, 

Även om målen som handlar om skrivning dominerar så är målen om läsning många.  

Ester Stadler (1998:50) är kritisk till kursplanen, hon menar att den säger så lite om 

vad ämnet bör innehålla av den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Stadler menar 

också att skrivning handlar om två delar, dels en språklig, dels en hantverksmässig. 

Exempel på båda delarna finns i det undersökta materialet. Den språkliga delen kan 

handla om att skriva texter med innehåll eller att textbearbeta, medan den 

hantverksmässiga kan handla om att förbättra sin handstil. 

Vissa av målen i kursplanen (2000) handlar om det som jag placerat i kategorin 

tala–lyssna. De kan röra sig om att våga tala inför klassen, eller att vara en aktiv 

lyssnare. Endast ett fåtal kommentarer i denna kategori fanns i det undersökta 

materialet. I två av klasserna saknades de helt. 

Den fjärde kategorin har jag valt att kalla övrigt, där har jag placerat sådant som 

inte direkt passar in i de föregående. De flesta kommentarerna där handlar om 
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ordförråd och förståelse, som egentligen är viktig i all undervisning. De förekommer i 

alla klasser och precis som Bergöö (1997:32) beskrev i Karin Dahls uttalande så är 

språket ett redskap för identitet, gemenskap, kunskap och inflytande.   

Undersökningen visar att de individuella utvecklingsplanerna inte helt uppfyller 

Skolverkets anvisningar. Den visar också att det som nämns i ämnet svenska oftast är 

konkreta mål rörande skrivning. Något tydligt skäl till varför det är så går ej att utläsa 

av undersökningen utan man får spekulera i om det beror på att sådana mål är lätta att 

formulera och är lätta att mäta. En annan orsak kan också vara att det är detta som 

lärarna anser vara viktigast. Andra orsaker kan också tänkas. 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra samma undersökning på flera skolor för att se om resultatet 

skulle bli detsamma. Det här arbetet gav mig också tankar omkring vad lärarna har fått 

för utbildning i att upprätta individuella utvecklingsplaner. Det skulle också kunna vara 

något att undersöka. Vidare kunde man göra undersökningar över lärarnas inställning 

till individuella utvecklingsplaner. Kanske kunde en sådan undersökning ge en del av 

svaret på varför utvecklingsplanerna ser ut som de gör i denna undersökning. 
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Bilaga 1 
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna för år ett.  
 
 Nuläge Mål Metod för att nå målet 
Läsa Kommit igång med läsningen 1 

Läser mycket bra 1 
Läser bra 1 
Tycker det är roligt att läsa 1 
Kan de flesta bokstäver 1 
Ljudar och gissar ibland 1 
Behöver mycket lästräning 1 
 
Läsningen går sakta framåt  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
                                                                                       
 
Skolan stöttar med 
läsläxan   1                      
Träna mycket på läsläxan 
1 
                                                                                      

Skriva Vänder bokstäverna 1 
 
Börjat skriva bra meningar 1 
Blandar stora och små 
bokstäver 2 
Skriver fint 1 
Skriver ganska mycket 1 
 
 

Skriver rättvända 
bokstäver   1 
 
 
Blandar ej stora och 
små bokstäver  2  
 
 
Ska lära sig alla  
Bokstäver  2 

 
 
 
Tänk på att inte blanda 
stora och små bokstäver 
1 
 
 
Skriver på datorn 1                                    

 Övrigt  Svenska språket (andraspråket) 
är under god utveckling 1 
Behöver stärka svenskan  
(andraspråket) 2 

  

Tala - 
lyssna 

Vågar tala inför klassen 1 
Svårt att lyssna aktivt 1 
Tycker om att berätta 1 
Duktig lyssnare 1 

  
Tänk på att lyssna aktivt 
1 



 

Bilaga 2 
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna för år två. 
 
 Nuläge Mål Metod för att nå målet 
Läsa Duktig läsare 1 

Du gissar ibland när du 
läser 1 
   
  
Läsningen går framåt 1 
Gör läsläxan bra 1 
Läser med flyt 1 
Klarar att läsa mycket 
text 1 
God läsförståelse 1 
Läshastigheten har ökat 1 

Läser svårare böcker  1 
Du förstår vad du läser  1 
Ökad läsförståelse  1 
 
 
 
Ökad läshastighet  1 

Välj lagom svåra 
böcker 1 
Läs lugnt och läs om 
igen när du inte förstår 
1 
Öva läsförståelse med 
Lexia 1 
 

Skriva På gång med skrivandet  
2 
Blivit bättre på att skriva 
fina bokstäver 1 
Skriver fint  1 
Duktig på att skriva 1 
 
Skriver med bra innehåll 
1 
 
 
Skriver mycket, samt bra 
meningar 1 
Svårt att skriva bokstäver 
1 

Skriver mer text  2 
 
Skriver bra meningar  1 
 
 
Utnyttjar hela raden  1 
 
Är bättre på att skriva 
meningar med punkt och 
stor bokstav  1 
 
 
                                
Förbättrad handstil  1         
 

Arbetar i liten grupp 
med skrivandet 2 
 
 
 
Börja skriva längst till 
vänster på raden 1 
 
 
 
 
 
 
Använd datorn när du 
ska skriva mycket  1 

Ordförråd 
– 
förståelse  

Svenskan (andraspråket) 
är under god utveckling 1 
 
God språkförståelse 2 

Ökad förståelse av ord och 
begrepp  3 

Fråga när du inte 
förstår 1 
Träna på Lexia 1 

Tala –  
lyssna 

Vågar tala inför klassen 1 
Bra lyssnare 1 
Svårt att lyssna när 
kompisar berättar 1 

 
 
Lyssnar aktivt  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
                                                                                                                                                                                              
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna för år tre.    
 
 Nuläge Mål Metod för att nå målet 
Läsa Läsningen 

utvecklas bra 1 
Duktig läsare 1 
Läsglädjen har 
ökat 1 
Behöver mycket 
lästräning 1 
Har flyt i 
läsningen 1 
Lästekniken har 
förbättras 1 

  
 
 
Läs många böcker 1 
 
Parläsning 1 
 
 
 
Läs sakta och stanna vid 
punkt. Tänk efter vad du har 
läst. 1 

Skriva Lätt för att 
uttrycka sig i 
skrift 1 
Blivit bättre på att 
skriva 1 
Skriver snyggt 
och lättläst 1 
Skrivglädjen har 
ökat 1 

Skriver snyggt  3 
 
 
Skriver hela meningar med 
stor bokstav och punkt  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
Bättre på dubbelteckning,  
b – d, u – y, e – ä  1 
                                                       

 
 
 
Läs igenom din text och ändra 
där det behövs 1 
 
 
  
 
                                                      
Träna på att skriva 1 
Träna meningsbyggnad 1 
Träna b – d 1 
Använd datorn när du skriver 
1 
Skriv och berätta mer 1 
 
 

Ordförråd 
–  
förståelse 

  Fråga när du inte förstår vad 
ord betyder 1 
Skriv upp ord du ej förstår 1 
Slå upp ord du ej förstår i 
ordlistan 1 

Tala – 
lyssna 

Lätt att uttrycka 
sig i tal 1 

  
                                                       
Sluta tala småbarnsspråk 1 
Träna på att berätta mer  1 
 

                                                                                                         
 
 
 
 



 

Bilaga 4 
 
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna för år fyra. 
 
 Nuläge Mål Metod för att nå 

målet 
Läsa Läser med flyt 1 

Svårt med läsförståelsen 1 
 
 
Läser bra 1 
God läsförståelse 1 
Läser ljudstridiga ord 1 
Läser gärna 1 
Läser långsamt 1 
 

 
Förstår mer av  
Läsningen  1 
 
 
 
 
 
Läser snabbare och 
säkrare  1 
 

 
Tänk på textens 
innehåll 1 

Skriva Stavar bra 1 
 
 
Duktig på att skriva 1 
Skriver flerordsmeningar 1 

 
Har ökat sin 
stavningsförmåga  1 

 
Träna  stavning 1 
 
 
 
Var noggrannare 
med handstilen  1 

Ordförråd - 
förståelse 

Svag ordförståelse 1 
 
 
God ordförståelse 1 
Ökat medvetenheten om det 
svenska språkets (andraspråket) 
uppbyggnad. 1 
Svårt med grammatiken 1 

 Behöver visuell 
förstärkning för att 
förstå. 1 
 
Fråga om ord du 
inte förstår 1 

Tala lyssna    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 5 
 
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna för år fem. 
 
 Nuläge Mål Metod för att 

nå målet 
Läsa Behöver utveckla 

läsningen 
 
Är en god läsare 
Har bra flyt i läsningen 
Arbetar med 
läsförståelsen 
Läser flitigt 

Är säker på att läsa, samt ökat 
läshastigheten  1 
 
 
 
Ökad läsförståelse  1 

 
 
 
 

Skriva Lätt att uttrycka sig i 
skrift 
 
Tycker själv att 
skrivandet fungerar dåligt 
 
Vill förbättra sin handstil 
 
Skriver flitigt  

Är säker på stavningen  2 
 
Skriver tydligt och större, samt 
riktiga meningar  1 
 
Tydlig handstil  1 
 
Är säker på dubbelteckning  12 
Använder ej talspråk i skrift  2  
Skriver fylliga texter  2  
Skriver berättelser  1 
Uttrycker sig tydligt i skrift  1 
Blandar ej stora och små 
bokstäver   2 
Använder ej &- tecken  1   
Använder stor bokstav och 
punkt   1                                                         

 
 
 
 
 
Träna 
handstilen 

Ordförråd - 
förståelse 

Behöver utveckla 
ordförrådet 
Svenskan (andraspråket) 
är under utveckling 

Har ökat sitt ordförråd  1  

Tala - lyssna Lätt att uttrycka sig i tal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 6 
 
Innehållet i de individuella utvecklingsplanerna för år sex 
 
 Nuläge mål Metod för att nå 

målet 
Läsa Har gjort framsteg i 

läsförståelsen 1 
Har gjort framsteg i 
läshastigheten 1 
Har utvecklat sin 
läsförmåga 1 
 
Basfärdigheterna i 
svenska är goda 1 
God läsförståelse 1 
Intresserad av svenska 1 
Utvecklat analys och 
reflektion av texter 1 
Läser enkel svenska 1 
Tycker det är jobbigt att 
läsa högt 1 
Behöver träna 
läsförståelse 1 
Vill bli bättre på att läsa 
1 

 
 
 
                                                                                   
Läser för åldern anpassade texter 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Är säker på ljud-bokstav 1 

 
 
 
 
Läs högt med 
kompis 1 
 
 
 
 
Läs mer 
faktatexter 1 

Skriva 
 

Har gjort framsteg i 
rättstavning 4 
Svårt att stava 1 
 
Är säkrare på 
meningsbyggnad 1 
Utvecklar ständigt det 
skrivna berättandet 4 
 
Skriver med röd tråd 1 
Skriver enkla meningar 
1 
Vill förbättra sin 
handstil 1 
Älskar att skriva 1 
Skriver fantastisk 
processkrivning 1 
Skriver gärna 
berättelser1 
 
 
Behöver träna 
skrivteknik 1 

Är säkrare på stavning 4 
 
 
 
 
 
Använd fler beskrivande uttryck i 
texter 4 
 
 
Skriver med innehåll 1 
 
 
 
 
 
Är säkrare på att bearbeta texter 2 
 
 
Skriver sammanhängande och tydliga 
texter 3 
Har utvecklat skrivtekniken 1  
 

Kontrollera 
stavningen noga4 
Träna stavning på 
datorn 1 
 
 
Träna 
beskrivande 
texter 4 
 
Textbearbeta med 
talsyntes 1 
 
 
 
 
 
Textbearbeta hela 
tiden 2 
 
 
Skriv mycket 1 
 



 

 
Har skrivit en väl genomtänkt och 
bearbetad novell 7 

 
 
 
 

 
 Har utvecklat sin handstil 1 

 
 
Stavar bra 1 

Skriver processkrivning 
efter 
varje utmaning 1 

 

övrigt Svårt att förstå ord och begrepp 
5 
Svenskan (andraspråket) är 
under utveckling 1 
God ordförståelse 1 
 
Behöver utveckla ordförrådet 1 

Kan fler svenska ord och 
begrepp5 
Använder andra ord istället 
för ”så” 1 

Fråga om ord du 
inte förstår 5 
 
 
 
 
Slå upp ord du 
inte förstår 1 

Tala-
lyssna 

Talar enkel svenska 1 
Kan redogöra för läst text och 
upplevelser 1 
Förstår och kan ge enkla 
instruktioner 1 
Svårt att uttala r,l,u,y 1 
 
Förstår enkel meningsbyggnad 
1 
Behöver utveckla talspråket 1 

 
 
 
 
 
Kan uttala de svenska 
ljuden 1 
 
 
Kan uttrycka sig i tal 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Bilaga 7.                                                            
Namn:____________________________Enhet:___________________ 
 
Födelsedata: (6 siffror)________________  Grupp/Klass:_________  
Datum_______________ 
 

Område Nuläge, mål, metod för att nå målet 

 
Språklig utveckling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kunskapsutveckling 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Område Nuläge, mål, metod för att nå målet 

 
Fysisk utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Social utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
elev______________________         målsman________________________         
lärare___________________________ 
                  
  
 


