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Sammanfattning 
 

Denna studie tar upp rektorers uppfattning kring den individuella utvecklingsplanen (IUP) och 

implementeringen av denna på sex högstadieskolor i en kommun i Halland. Undersökningen 

visar också hur rektorerna uppfattar att kommunen har bidragit med stöd kring arbetet med 

IUP. Metoden som används i studien var kvalitativa intervjuer som genomfördes med sex 

rektorer. Det insamlade materialet analyserades utifrån olika implementeringsperspektiv. 

 

Studien visar att rektorerna uppfattar IUP på ett relativt överensstämmande sätt och de påpe-

kar att implementeringen av IUP är en lång process. Genomförandet av IUP har på skolan 

oftast skett i samarbete mellan personal och rektor. Syftet med samarbetet var att komma fram 

till ett gemensamt synsätt och arbetssätt kring IUP. Det kan konstateras att det i arbetet kring 

IUP inte har funnits något genomgripande organiserat samarbete mellan kommun och skola. 

Rektorernas inställning till IUP-s framtid är positiv och de framhåller att det synsätt som skall 

genomsyra IUP är viktig för skolans framtid.  

 

Det kan konstateras att arbetet kring IUP på våra informanters skolor inte är avslutat utan är 

en pågående process. Vi menar därför att ett bättre samarbete mellan kommun och skola samt 

skolor emellan hade skapat bättre förutsättningar för implementeringen av IUP. 

 

 

  

Nyckelord: implementering, individuella utvecklingsplanen (IUP), kommunen, rektorer
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1. INLEDNING 
 
Sedan första januari 2006 är det obligatoriskt för alla skolor att ha och att använda sig av en 

individuell utvecklingsplan, IUP, vid utvecklingssamtal. I Skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer beskrivs skolans ansvar:  

 
Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas i riktning mot de na-

tionella målen. Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna nå så långt som möjligt. Varje 

elevs utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas med hjälp av återkommande utveck-

lingssamtal. Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och 

att deras utveckling planeras och följs noga genom hela skoltiden (Skolverket, 2005:10-11). 

 

Då vi själva har barn i skolan och har deltagit vid utvecklingssamtal både som föräldrar och 

som lärarstuderande under vår verksamhetsförlagda utbildning, tyckte vi att det var intressant 

att ta reda på mer om IUP. Frågor som började gro hos oss var: Vad är det som har legat till 

grund för utvecklingen av IUP? Vad är det som fokuseras på i IUP? Har alla skolor utformat 

en IUP? Hur är de utformade? Hur sker planeringen och genomförandet? Hur ser framtiden ut 

för IUP? En del av dessa frågor har redan blivit undersökta i diverse examensarbeten. Under-

sökningarna har gjorts både inom förskolor och grundskolor om elevers, föräldrars och lärares 

syn på IUP där det framkommer vilka förväntningar och vilken syn de har på IUP och hur den 

har genomförts i skolan (Henningsson 2006, Oscarsson 2006, Bergström & Bohm 2006, Lil-

jedahl & Stenholm 2005). Examensarbetet Faktorer som påverkar implementeringen av indi-

viduella utvecklingsplaner tar upp vad som legat till grund för IUP, faktorer som påverkat 

genomförandet av denna, statens styrning samt till viss del rektorns roll i utvecklingsarbetet 

(Golinski-Willén & Skantz, 2006).  

 

Dessa tidigare examensarbeten visar dock att det område som inte har blivit undersökt i lika 

hög grad är rektorernas syn på den individuella utvecklingsplanen och hur implementeringen 

av den har skett på skolan. Vi har därför valt att göra en studie som belyser detta område. Vi 

anser att det kan ge oss som lärare en ökad kunskap och förståelse för den individuella ut-

vecklingsplanen och dess syfte men kan även ge oss en inblick i hur ett sådant arbete planeras 

och genomförs. Vår studie kan ses som ett bidrag till den allmänna kunskapen om den indivi-

duella utvecklingsplanen. 
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2.  SYFTE 
 
Syftet med vår undersökning är att beskriva rektorers uppfattning kring den individuella ut-

vecklingsplanen och implementeringen av denna på sex högstadieskolor i en kommun i 

Halland. En annan del av syftet är att undersöka vilka insatser rektorerna anser att kommunen 

bidragit med i utvecklingsprocessen. 

 

I vårt arbete vill vi svara på följande frågor: 

 

• Hur beskriver rektorerna IUP? 

• Hur beskriver rektorerna att implementeringen av IUP har skett på deras skola? 

• Vilket stöd anser sig rektorerna ha fått från kommunen? 

• Vad tror rektorerna om IUP-ns framtid? 
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3. BAKGRUND 
 

Från och med den 1 januari 2006 ska förordningen om IUP gälla. Förordningen om individu-

ella utvecklingsplaner grundar sig på att undervisningen i den svenska skolan inte fullt ut har 

styrts av läroplaner och kursplaner. Skolverket anser att skolorna inte uppfyller de mål som 

står i Lpo94. I slutet på 90-talet tillsatte regeringen därför en expertgrupp på utbildningsdepar-

tementet med syftet att analysera behovet av insatser för att se hur man kunde ge stöd för att 

stärka måluppfyllelsen och den individuella planeringen i grundskolan. Denna rapport, Ele-

vens framgång - Skolans ansvar (DS 2001:19) kom att ligga till grund för Skolverkets skrift 

Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen (2005).  
 

De allmänna råden har på regeringens uppdrag utarbetats av Skolverket och skall vara ett 

verktyg och stöd för skolpersonal i deras arbete med IUP. De riktar sig till lärare, skolledare 

och annan personal i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan 

samt de friskolor som fått medgivande att utfärda betyg (Skolverket 2005). 
 

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, för-

ordningar och föreskrifter) kan tillämpas. Ett allmänt råd måste utgå från en författning. Det an-

ger hur man kan eller bör handla och syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att 

främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör således följas såvida skolan inte kan visa att den, 

fastän man handlar på andra sätt, ändå uppfyller kraven i bestämmelserna (Skolverket, 2005:7). 
 

 I kommentarmaterialet till Skolverkets allmänna råd beskrivs också vad IUP innebär: 
 

Individuella utvecklingsplaner skall utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. Läraren 

ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram i samverkan med elev och vårdnadshavare. Med 

hjälp av denna kan läraren, som representant för arbetslagen, tillsammans med eleven och vård-

nadshavaren komma överens om mål och insatser, så att eleven utvecklas i riktning mot de mål 

att sträva mot som är formulerade i läroplanen och kursplanerna (Skolverket 2005:13). 
 

Helena Moreau och Steve Wretman har skrivit flera artiklar kring IUP i Fortbildningsförlagets 

skrifter och de framhåller också att regeringens syfte med IUP är att skolans undervisning och 

elevernas lärande ska till största delen styras av läroplaner och kursplaner, med målet att få 

ökad måluppfyllelse (Moreau & Wretman, 2006, 2007). För att alla elever skall utvecklas mot 

de nationella målen och få det stöd, den ledning och den stimulans de är berättigade till samt 

en individuellt anpassad undervisning är det skolans uppgift att skapa förutsättningar för detta 

(Skolverket, 2005). 
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3.1 Den individuella utvecklingsplanen 
 
Alla elever skall ha en IUP och den skall vara ett verktyg i elevens lärandeprocess. Den skall 

vara framåtsyftande och underlätta samt stimulera elevens fortsatta utveckling och lärande. 

Det är elevens lärande som skall vara i centrum och man ska utgå från elevens förmågor, in-

tressen och starka sidor. Vid utformningen av IUP utgår man från var eleven befinner sig i 

förhållande till läroplanen och kursplanernas mål. Syftet med IUP är att den skall fungera som 

ett redskap för att stärka elevens möjlighet att ta ansvar för och få inflytande över sin studiesi-

tuation. Den ska också skapa kontinuitet vid förändringar såsom byte av lärare, grupp eller 

skola. Eftersom IUP är en allmän handling ska den inte innehålla uppgifter som kan vara 

känsliga för eleven (Skolverket, 2005).   

 
IUP ska upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet som skall genomföras minst en gång 

per termin. Utvecklingssamtalet bygger på att det finns en tydlig dokumentation av elevens 

lärande. För att skapa en så bra och tydlig dokumentation krävs det att man på skolorna har 

utvecklat ett gemensamt och sakligt språk som beskriver elevens lärande. För att det ska vara 

möjligt att kunna bedöma elevens kunskaper och utveckling är det viktigt att målen är kända 

för dem som deltar i utvecklingssamtalet. Genom att elev och vårdnadshavare får tillgång till 

information och dokumentation har de möjlighet att vara mer aktiva i utvecklingssamtalet 

(Skolverket, 2005, Moreau & Wretman, 2007). 

 

De mål som skrivs vid utvecklingssamtalet skall vara realistiska och tydliga för eleven och 

vårdnadshavaren. Det skall också beskrivas hur eleven ska nå dessa mål. Vidare skall det 

framgå vad skolan skall göra och vilka insatser eleven och vårdnadshavaren kan bidra med för 

att eleven ska lyckas i sitt skolarbete (Skolverket, 2005, Moreau & Wretman, 2007). 

 

Ett av IUP-s viktigaste syften är att göra eleven medveten om sitt eget lärande. Genom att 

förstå sin egen lärprocess skapar eleven förutsättningar för att kunna ta eget ansvar och få 

inflytande över sin fortsatta utveckling och sitt lärande. Eleven ska själva ansvara för doku-

mentationen och även leda sitt utvecklingssamtal. IUP-n skall hjälpa eleven att förstå sitt ar-

bete och se det som meningsfullt och därigenom få en bättre självkännedom (Moreau & 

Wretman, 2006). 
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3.2 Skolans förutsättningar för implementeringen av IUP 
 

Moreau och Wretman (2007) tar upp en del problem som skolorna kan hamna i i samband 

med implementeringen av IUP. De menar att varken skolan eller myndigheter egentligen vet 

hur IUP skall utformas eftersom inget faktiskt utvecklingsarbete har gjorts där man tagit fram 

metoder eller förebilder. De skriver att ”[...] på samma sätt som lärarna övergavs vid imple-

menteringen av Lpo94 upplever de sig övergivna vid implementeringen av IUP” (Moreau & 

Wretman, 2007:7). Lärare och skolledare får ta ansvar för utvecklingsarbetet själva utan tyd-

liga instruktioner skriver författarna. Därför kan det vara av intresse att titta på hur rektorerna 

ser på IUP och arbetet kring denna. 

 

Orsaken till att läroplanerna och kursplanerna inte tillfullo har genomsyrat skolornas under-

visning kan bero på att lärare och skolledare inte fått den fortbildning som hade gjort det möj-

ligt för dem att tolka läroplanernas och kursplanernas fulla innebörd. Skolpersonalen har inte 

fått tillgång till de verktyg som krävs för att kunna genomföra förändringar. Behovet av fort-

bildning och kompetensutveckling hos skolpersonal för att nå framgång i ett förändringsarbete 

poängteras vid flera tillfällen av Moreau och Wretman. De ifrågasätter också vilket ansvar 

staten har tagit för att ge lärarna den kompetens de behöver för att kunna genomföra det upp-

drag skolan fått (Moreau & Wretman, 2006, 2007). 

 
Kravet på IUP sätter fingret på skolans ömmaste och svagaste punkt, lärare har ännu inte fått de 

insikter och de verktyg de behöver för att arbeta efter intentionerna i Lpo94 (Moreau & Wret-

man, 2006:3). 

 

Enligt Moreau och Wretman är utvecklingen av undervisningen från en kvantitativ kunskaps-

syn till en kvalitativ inget som sker över en natt. Förståelsen och tänkandet kring genomfö-

randet måste ske genom att inhämta kunskap, diskutera och praktisera. Det är ett arbete som 

bör ske i arbetslag eller ämneslag. Processen kan också underlättas genom att det finns till-

gång till pedagogisk handledning, menar författarna. För att kunna skapa en IUP som motsva-

rar förordningens syften krävs kompetens inom planering, undervisning och bedömning. Den 

kompetens som krävs för att stödja implementeringen av IUP kan uppnås genom att man ska-

par en handlingsplan (Moreau & Wretman, 2007). 
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I rapporten Elevens framgång – skolans ansvar poängteras att den lokala arbetsplanen, där de 

nationella och lokala målen åskådliggörs, bör vara utgångspunkten för planeringen av den 

individuella utvecklingsplanen och arbetslagets organisering. Även en beskrivning av hur 

skolan kommer att gå till väga för att alla elever ska nå målen måste finnas. Man påpekar ock-

så vikten av att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt inom arbetslagen för att 

kunna förbättra lärandemiljöerna (DS 2001:19). 

 

 

3.3 Implementerings- och stödinsatser för IUP 
 

Under 2005 gav regeringen Myndigheten för skolutveckling två uppdrag gällande information 

och stödinsatser för IUP där myndigheten skulle stödja och inspirera skolor och kommuner i 

arbetet med den individuella utvecklingsplanen. Detta utmynnade senare i en rapport Indivi-

duella utvecklingsplaner. Implementerings- och stödinsatser (Dnr 2005:250, 2005:180) som 

blev klar i januari 2007. I rapporten redovisas hur responsen blev på de träffar om stödinsatser 

som myndigheten anordnat. Det framkom att från att ha fokuserat på själva IUP-dokumentet 

och vad som skall stå i det har tyngdpunkten kommit att ligga mer på vad syftet med IUP är 

och vad lärarna måste ha kunskap om för att kunna utveckla en individuell utvecklingsplan. 

 

Genom dessa träffar framkom också vilken uppfattning kommuner och skolor har på utveck-

lingsarbetet med IUP. De flesta kommuner och skolor är överens om att det behövs fortsatt 

stöd i IUP-processen. Det framgår av de reaktioner och uttryckta behov och önskemål som 

beskrivs i rapporten. 

 
Ett annat syfte var att arbeta för en fördjupad kontakt med kommunerna för att följa deras im-

plementering av individuella utvecklingsplaner och stödja dem i arbetet att kunna fungera som 

kontaktkommuner eftersom det finns ett stort behov ute i verksamheterna av föreläsare, lärande 

exempel, bollplank och rådgivare (Dnr 2005:250/Dnr 2006:180 s 5). 

I rapporten konstateras det också att de förutsättningarna samt den IUP som kommunerna 

upprättar skiljer sig i de flesta fall från de förordningar som Skolverket gett ut och att skolor 

och kommuner har också kommit olika långt i sitt arbete med IUP. Rapporten tar upp de in-

satser som har gjorts både på nationell och på regional nivå. På den nationella nivån har kon-

ferenser ägt rum på sju olika platser i landet för olika grupper som har anknytning till skolan. 
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Här erbjöds information om Skolverkets allmänna råd och övrigt material samt möjlighet till 

att diskutera frågor kring IUP med kollegor. Dessutom fick deltagarna information om kom-

mande stödinsatser inför våren 2007. På den lokala nivån genomfördes insatser inom fem 

regionala områden som riktade sig till förvaltningschefer, rektorer och lärare. Syftet var att: 

 
[…] öka rektorernas förutsättningar att leda utvecklingsarbetet, att stödja skolornas fortsatta im-

plementering av individuella utvecklingsplaner, att skapa en fördjupad förståelse för och sätta in 

de individuella utvecklingsplanerna i ett sammanhang (Dnr 2005:250/Dnr 2006:180 s 8). 

 

I rapporten framkommer det vilka ytterligare stödinsatser som behövs för implementeringen 

av IUP. En fortsatt satsning på kunskap- och bedömningsfrågor, fler kontaktkommuner för 

IUP som knyts ihop i nätverk, en bank av föreläsare samt stöd och kompetensutveckling är 

några av de insatser som Myndigheten för skolutveckling menar att det behövs vidare satsning 

inom (Dnr 2005:250/Dnr 2006:180). 

 

De svårigheter i implementeringsarbetet som deltagarna vid konferenserna tar upp är att det 

finns ett behov av kompetensutveckling, att det råder tidsbrist, att det finns svårigheter med 

att formulera målen i kursplanen på ett tydligt sätt och att finna ett bra sätt för att få både ele-

ver och föräldrar mer delaktiga i utvecklingssamtalet. Rapporten visar även att både skolan 

och kommunen har upplevt de allmänna råden både som tydliga men också som krävande. 

Den framhåller att personalen på skolorna har ett gemensamt ansvar för att skapa rutiner för 

dokumentation, uppföljning information samt att det finns metoder för hur eleven kan bli del-

aktig i det egna lärandet (Dnr 2005:250/Dnr 2006:180). 

 
De största svårigheterna ligger oftast inte i att ta fram riktlinjer till de planer som skall ligga till 

grund för verksamheten, utan snarare i själva införandet, att få en acceptans och delaktighet från 

berörda parter (DS 2001:19 s 39). 

 

I denna rapport framkommer också att de kommuner och skolor som har ett bra kvalitetsarbe-

te och som jobbar långsiktigt, mål- och resultatinriktat är de som kommit längst i sitt utveck-

lingsarbete. Stödet till rektorerna är en av de bidragande faktorerna till att dessa kommuner 

når framgång i sitt arbete med IUP.  
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3.4 Rektorns ansvar 
 
Decentraliseringen av skolan i början av 90-talet har medfört en större möjlighet till lokalt 

inflytande. Kommunerna övertog 1991 ansvaret för skolan och i och med detta växte deras 

möjlighet att även påverka den. Med de nya läroplanerna Lpo94 och Lpfö98 har det skett en 

övergång från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Det medförde att de målen som 

föreskrevs i läroplanerna skulle följas upp och utvärderas. Detta i sin tur ställde helt nya krav 

på rektorer (Axiö, 2000, Hallerström, 2006). Å ena sidan blev rektor ansvarig för att verk-

samheten på skolan skulle nå upp till de nationella målen. Å andra sidan möttes han av olika 

typer av förväntningar från elever, föräldrar och lärare (Axiö, 2000). 

 
Skolledarnas roll att dels svara för att konkretisera och inrikta arbetet mot skolans mål och dels 

vara kollega, medlare och personalvårdare mm är komplicerad och utsatt (Henningsson och Ny-

tell, 1990 i Axiö, 2000:11). 

 

Rektorns uppdrag regleras i dag genom skollagen och förordningstexter. I dessa beskrivs rek-

torns ansvar samt vilka handlingar och riktlinjer samhället förväntar sig av skolledaren (Hal-

lerström, 2006). Skollagen betonar vikten av att det i skolan finns en ledare som deltar aktivt i 

skolans arbete och ”särskilt verkar för att utbildningen utvecklas” (2 kap. 2 § s 58). Sarason 

beskriven i Ekholm m.fl. (2000) betonar redan på 80-talet rektorns roll i att ta initiativ i olika 

förbättrings- och förändringsprocesser i skolan. 

 

I läroplanen Lpo94 under rubriken ”Rektorns ansvar” framhålls att rektorn ska vara pedago-

gisk ledare som ska leda verksamheten på det sättet att de nationella målen uppnås. Rektor är 

ansvarig att utarbeta en lokal arbetsplan som en del av de nationella målen och skolplanen. 

Han ska även ansvara för fördelningen av skolans resurser, ha inflytande över vilket innehåll 

skolan ska jobba efter samt ha ansvaret att följa upp och utvärdera de lokala målen i förhål-

lande till de nationella. Rektor bär huvudansvaret även för att det utvecklas ett samarbete mel-

lan skolan och hemmet samt att föräldrarna kontinuerligt informeras om skolans mål. En an-

nan uppgift som åligger rektorn är att möjliggöra kompetensutveckling för personalen (Lpo94 

2.8 och Ahlberg, 1999). 

 

Rektorernas ansvar och arbetsuppgifter har under de senaste decennierna ökat. En av deras 

viktigaste uppgifter är att leda verksamheten och se till att den utvecklas i riktning mot de på 
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nationell nivå föreskrivna målen. Samtidigt är rektorernas uppdrag att verka på två olika plan, 

nämligen som pedagogisk ledare och som administrativ chef samt i förhållande till kommu-

nen å ena och i förhållande till staten å andra sidan (Hallerström, 2006). Ahlberg (1999) be-

skriver problemet med rektorns tudelade roll och menar att många lärare ser rektorn som ad-

ministrativ chef istället för som pedagogisk ledare. Samtidigt upplever även rektorer ett di-

lemma i att tillfredställa alla parter. På en rektor ställs krav både uppifrån d.v.s. från kommu-

nen och nerifrån från lärarna och det är hans uppgift att hitta en balans mellan dessa (Folkes-

son m.fl., 2004). 

 

 

3.5 Kommunens ansvar  

 
Kommunen har sedan cirka ett år tillbaka startat en central IUP-grupp som skall initiera, in-

spirera och följa utvecklingen kring arbete med den individuella utvecklingsplanen. Genom 

samtal med en ansvarig inom denna grupp fick vi en uppfattning om hans syn på IUP och 

gruppens roll i genomförandet av den. I den kommunala skolplanen Barn- och ungdomsplan, 

som utarbetades 2002, finns ett antal visioner som kommunen vill uppnå. I denna finns dock 

inga föreskrifter om IUP och det har inte heller gjorts något tillägg till skolplanen som ger 

några riktlinjer för hur arbetet kring IUP bör ske. 
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4. TEORI 
 

Eftersom vår undersökning skall belysa sex rektorers syn på hur genomförandet av IUP har 

skett och sker på högstadieskolorna i en kommun i Halland, har vi därför valt att tillämpa im-

plementeringsperspektivet. Implementering är ett begrepp som ofta används vid genomföran-

det av politiska beslut. Begreppet kan även förklaras med ord som genomförande, tillämpning 

eller verkställande. 

 
För att skapa oss en enhetlig bild av de implementeringsperspektiv som vi valt att applicera på 

vår undersökning utgår vi från Anders Sannerstedts artikel i Bo Rothsteins bok Politik som 

organisation. Förvaltningpolitikens grundproblem (1991). Han beskriver olika perspektiv, 

processer och problem som kan kopplas till implementering inom förvaltningar. Detta gör 

även Gunnar Berg i sin bok Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor 

som organisationer (2003) där han refererar till Sannerstedts artikel. Berg skriver också att 

dessa tre implementeringsperspektiv går att appliceras på skolan som institution.  

 

 

4.1 Implementeringsperspektivet  
 

Enligt Sannerstedt finns det tre olika sätt att se på implementering. Dessa olika synsätt använ-

der man sig av när man gör en undersökning kring en implementeringsprocess. Vilket per-

spektiv som sedan väljs och anses som mest lämplig beror på vilket område som studeras.  

 

 

4.1.1 Top-down perspektivet  

 
Ett av synsätten är det traditionella perspektivet som är ett s.k. top-down förhållande mellan 

politik och förvaltning vilket betyder att politikerna fattar de avgörande besluten medan för-

valtningens tjänstemän lojalt genomför dessa beslut enligt de politiska syftena. Det förväntas 

att tillämparen följer styrningen och syftet är att beslutet ska genomföras. Inom detta synsätt 

följs ett politiskt beslut av en så kallad styrningskedja som kan bestå av ”[…] skollag –

skolförordning – styrning och kontroll från statlig skoladministration – beslut i kommunal 

skolstyrelse – åtgärder på den enskilda skolan – undervisning i klassrummet” (Sannerstedt, 

1991:19). 
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4.1.2 Bottom-up perspektivet 

 
Motsatsen till top-down perspektivet är det som kan kallas för bottom-up perspektivet som 

initierades av Michael Lipsky1. Sannerstedt menar att detta är ett synsätt som ofta finns inom 

människohanterande områden som t.ex. sjukvården, socialtjänsten eller skolan. Han kallar 

dem som jobbar inom dessa områden för närbyråkrater. Det innebär att implementeringen 

sker med hjälp av grupper som t.ex. skolledare och personal som besitter relevant kunskap 

inom det aktuella området. Det är dessa som utgör verkställargruppen och är de som fattar 

besluten. Det innebär att de som skall omsätta besluten i praktiken ofta har stor handlingsfri-

het (Sannerstedt, 1991). 

 

I en verksamhet som professionellt arbetar med människor, som till exempel skolan, innebär 

det att verkställarna måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. De har före-

skrifter som säger att verksamheten skall vara individuellt anpassad. Närbyråkraterna har 

dessutom en stor arbetsbörda och tvingas ofta göra prioriteringar och skapa mer tid. Besluts-

fattarna har svårt att kontrollera den typ av verksamhet eftersom de själva kan sakna den 

kompetens som krävs inom det aktuella tillämparområdet. Men även de som är klienter eller 

konsumenter, d.v.s. eleverna hamnar ofta i underläge eftersom de också saknar kompetensen 

som behövs för att få kontroll över verksamheten. Den handlingsfrihet som närbyråkraterna 

har skapar också en tillfredsställelse i arbetet men även yrkesstolthet, självrespekt och kreati-

vitet hos de professionella. Deras kompetens och handlingsfrihet innebär ett därför problem 

men också en betydande tillgång för beslutsfattarna (Sannerstedt, 1991). 

 

Hans Bengtsson menar i sin avhandling Från central strategi till lokal implementering (1993) 

att det är politiker och administratörer på den nivå där besluten ska genomföras som skall få 

möjligheten och utrymmet att anpassa besluten till sin verksamhet. Detta i sin tur innebär att 

beslutsfattarna får svårigheter i att överblicka processen. Han drar då slutsatsen att: ”beslutets 

egentliga innebörd och konsekvenser kan därmed fastställas först på den lägsta nivån” 

(Bengtsson, 1993: 8). 

 

 

                                                 
1 Se vidare Lipsky, M. (1980). Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in the Public Service. New 
York: Russel Sage. 
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4.1.3 Nätverksperspektivet 

 
Det tredje synsättet är nätverksperspektivet även kallat den korporativa modellen som befin-

ner sig mellan de två tidigare. Perspektivet innebär att det finns ett nätverk av deltagare från 

olika institutioner och grupper som samarbetar för att gemensamt lösa de konflikter som finns 

och för att bejaka sina gemensamma intressen. Deltagarna kan vara representanter både från 

staten, kommunen och den privata sfären och deras intressen kan vara både överensstämman-

de och motstridiga. Besluten sker genom förhandlingsprocesser, konflikt- och problemlös-

ningar (Sannerstedt, 1991). 

 

När man tittar på hur en verksamhet fungerar inom dessa olika synsätt visar sig en skillnad 

mellan top-down och bottom-up perspektivet i synen på lagarna som styrinstrument.   

Det kan beskrivas så att ”[...] uppifrån och ner-perspektivet tar sin utgångspunkt i beslutsfat-

tarens avsikter, medan nedifrån och upp-perspektivet istället utgår från tillämparnas handlan-

de” (Sannerstedt, 1991:19). 

 

 

4.2  Implementeringsprocessen 
 
Mellan politik och förvaltning finns olikheter mellan en beslutsprocess och en implemente-

ringsprocess. Sannerstedt (1991) skriver att implementeringsprocessen kan vara en besluts-

process eftersom implementering är en lång kedja av beslutsfattande men det kan även vara 

vice versa så att beslutsprocessen kan ses som en implementeringsprocess där man hela tiden 

utvärderar och ger feedback. Dessa processer kan ses som komplicerade eftersom båda inne-

fattar många aktörer som deltar och som svarar både för implementeringen och för utforman-

det av besluten. Ibland kan innehållet i en reform ha varit känt sen länge så att implemente-

ringen sker innan politikerna hunnit fatta ett definitivt beslut. 

 

Även Berg diskuterar att beslut som fattas genom kompromisser kan ge större förutsättningar 

för ett beslut att hålla över tiden. Han menar också att det är svårt att göra en skarp åtskillnad 

mellan besluts- och implementeringsprocessen speciellt inom människohanterande områden. 

Han tar även upp att det är viktigt att ge de olika aktörerna ett visst handlingsutrymme för att 

fatta egna och självständiga beslut (Berg, 2003). 
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Det kan också vara så att beslut som inte är precisa leder till förklaringar och omformuleringar 

av mål eller nya tankesätt som kan leda till förändringar. En förändring kan sätta igång en 

utveckling av idéer som fortsätter även efter att ett beslut har tagits vilket kan medföra att en 

utvecklingsprocess kan förändras under implementeringsskedet (Sannerstedt, 1991).  

 

Sannerstedt tar upp olika faktorer som kan förklara varför styrningen inte fullföljts. Han me-

nar att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att genomförandet av ett beslut skall 

stämma överens med beslutsfattarnas syfte annars kan det uppstå ett implementeringsproblem.  

”Implementeringsproblemet innebär att politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna 

avsett” (Sannerstedt, 1991: 23). De nödvändigaste villkoren för att en implementering skall 

ske är dock att den som skall tillämpa beslutet förstår dess syfte, och har möjlighet och viljan 

att genomföra det.  

 

Bengtsson (1993) refererar till Brewer/de Leon (1983) som nämner några faktorer som kan 

påverka implementeringen t.ex. vem som har fattat beslutet, tydligheten och stödet från be-

slutsfattaren, hur administrationen ser ut samt hur verkställaren fördelar resurserna. Han på-

pekar även svårigheter som verkställaren kan hamna i under genomförandet av ett beslut ef-

tersom detta kan sammanfalla med andra projekt och det i sin tur kan leda till svårigheter med 

att avsätta både tid och resurser. 

 

Beslutet måste vara uppenbart så att det inte kan missförstås av den som skall genomföra det. 

Styrningen måste vara utformad så att det är tydligt var ansvaret ligger och att det finns till-

räckligt med resurser och tid. Den som skall verkställa beslutet måste vara motiverad och ac-

ceptera det för att kunna genomföra det enligt syftet. Det är också viktigt med kontroll det vill 

säga att beslutsfattarna måste hålla sig underrättade om hur beslutet följs. Även andra involve-

rade aktörer kan påverka genomförandet åt ett annat håll än vad beslutsfattarna tänkt (Sanner-

stedt, 1991). 

 

Målsättningen kan vara vagt formulerad och olika mål kan också vara oförenliga vilket kan 

innebära konflikter. Men dessa vaga formuleringar och konflikter är inte alltid till nackdel 

menar Sannerstedt. En exakt utformning av målet kan vara ett motstånd för att få till smidiga 

problemlösningar vid den lokala tillämpningen. Det kan vara lämpligt att överlåta förklaring-

arna åt dem som har den professionella kompetensen.  
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Det kan också förhålla sig så att beslutsfattarna ser förhandlingar mellan olika intressen som 

nödvändiga för genomförandet av en reform. Politikerna kan då välja att ge syftet med reformen 

en vag formulering just för att ge förhandlingsutrymme åt de olika aktörer som genom interak-

tion i nätverk kommer att svara för implementeringen (Ham & Hill, 1984: 106 i Sannerstedt, 

1991: 27). 

 
De implementeringsperspektiv som beskrivits kommer vi att använda som verktyg för att tol-

ka hur arbetet med IUP och implementeringen av den har skett ute på våra informanters sko-

lor.
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5. METOD  
 

För att kunna undersöka hur rektorerna uppfattar IUP och hur implementeringen av den har 

skett ute på skolorna har vi läst in oss på relevant litteratur inom ämnet för att på så sätt få de 

förkunskaper och den förståelse som krävdes inför planeringen av våra intervjutillfällen. Vi 

ansåg att det var viktigt att skapa oss en riktig bild av vad den individuella utvecklingsplanen 

är och står för innan vi genomför vår empiriska undersökning.  

 

 

5.1 Urval 
 

Syftet med vårt arbete var att titta närmare på hur rektorerna ser på arbetet kring den individu-

ella utvecklingsplanen. Vi valde att kontakta rektorer på alla högstadieskolor i en kommun i 

södra Halland. Anledningen till att vi valde att just fördjupa oss i högstadieskolornas arbete 

med IUP var att vi själva kommer att vara verksamma inom grundskolans senare del eller på 

gymnasiet. Vi ansåg dock att IUP, i den för oss relevanta formen, inte är lika aktuell på gym-

nasiet eftersom det där arbetas med individuella studieplan istället för en utvecklingsplan. 

Därför blev en undersökning på grundskolan ett självklart val för oss. Eftersom vi hade svå-

righeter med att få kontakt med rektorerna blev urvalet 

slumpmässigt. Antalet informanter blev sex stycken varav tre kvinnliga och tre manliga. Trost 

menar att det i kvalitativa studier är […] helt ointressant med i statistisk mening representati-

va urval (Trost, 1997: 105). 

 

 

5.1.1 Inledande kontakter 

 

De inledande kontakterna gjordes via e-post till rektorerna på alla högstadieskolor. Rektorerna 

tillfrågades om deras skola hade ett utformat IUP-dokument och om de hade möjlighet att 

skicka det till oss. Samtidigt ställdes även frågan om rektorerna kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju längre fram. Endast fem av de tolv kontaktade rektorerna svarade och alla ställ-

de sig positiva till fortsatt samarbete med oss. En påminnelse skickades senare till dem som 

inte svarat men då inte den heller gav några fler svar beslutade vi oss för att ta kontakt med 

våra eventuella informanter telefonledes. Att etablera kontakt med rektorerna visade sig svå-
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rare än vi trott och tog längre tid än vi räknat med. Av de rektorer vi till slut kom i kontakt 

med var det endast en som inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju.  

 

Utöver rektorerna togs det telefonkontakt med en person inom den centrala IUP-gruppen i 

kommunen för att få en inblick i deras arbete. Även Skolverket kontaktades via e-post i ett 

försök att komma i kontakt med någon som är ansvarig för frågor gällande IUP. Det svar vi 

fick med tips på en hemsida, kände vi redan till. I samband med vårt arbete fick vi även kon-

takt med en föreläsare på högskolan som är kunnig inom området. Han gav oss värdefulla tips 

och råd kring IUP-relevant litteratur. 

 

 

5.2 Val av metod för den empiriska undersökningen 
 
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka rektorernas syn, valde vi den kvalitativa 

intervjun som metod för vår empiriska undersökning. Om kvalitativa intervjuer skriver Jo-

hansson och Svedner i Examensarbetet i lärarutbildningen (2001) att: ”[…] den intervjuade 

skall ge sin personliga syn och presentera sina personliga ställningstaganden” (2001:26). Ef-

tersom målet med våra intervjuer var att få öppna och personliga svar på våra frågor, valde vi 

denna typ av intervju framför den så kallade strukturerade intervjun. De skriver vidare att: 

”[…] syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt om det intervjun behandlar” (2001:25). Steinar Kvale ger i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997) sin syn på de kvalitativa intervjuerna. Han menar att ”[…] en in-

tervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte” (1997:13). Han beskriver även den pågå-

ende debatten om de kvalitativa forskningsintervjuerna och kritiken som finns mot intervjuer 

som vetenskaplig metod. I denna debatt intar dock Kvale (1997) en ställning som överens-

stämmer med vår egen, nämligen att intervjun ska ses som ett samtal mellan två parter som 

efter bearbetning och tolkning leder till tillförlitliga data. 

 

Även Jan Trost beskriver i sin bok Kvalitativa intervjuer (1997) kritiken mot de kvalitativa 

intervjuerna som anses vara mindre trovärdiga, eftersom ”de bygger på små urval och de på 

inga sätt är representativa för befolkningen i statistisk mening” (1997:18). Han anser dock att 

de kvalitativa studierna är lika tillförlitliga som de kvantitativa. Enligt Trost handlar en kvali-

tativ intervju om att genom samtal komma fram till vilket synsätt den intervjuade har i en viss 

fråga samt att tränga in djupare i dennes tankar och känslor.  
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Enligt både Trost (1997) och Johansson och Svedner (2001) ska man i en kvalitativ intervju 

inte ha ett formulär med några fastställda frågor. Författarna menar att man i kvalitativa inter-

vjuer oftast utgår ifrån en så kallad intervjuguide med de relevanta frågeområdena och följd-

frågorna som sedan kan varieras beroende på hur intervjun skulle fortlöpa. Vår avsikt var att 

av våra informanter få så uttömmande svar som möjligt, för att på det sättet kunna belysa un-

dersökningens syfte. Den kvalitativa intervjun som metod passade därför vårt syfte. 

 

 

5.2.1 Intervjuguide 

 
Helt i enlighet med vad de tidigare nämnda författarna ansåg var typiskt för en kvalitativ in-

tervju, upprättade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med de frågeområden som vi ämnade ta 

upp i intervjuerna. Som hjälp till att konstruera de lämpliga frågorna har vi använt oss av litte-

raturen om IUP och om intervjumetodik samt våra egna erfarenheter. Frågeområdena i inter-

vjuguiden skulle bara finnas till som ett hjälpmedel för oss som ovana intervjuare och följd-

frågorna skrevs ner bara ifall att vi blev osäkra och skulle komma av oss. 

 

Det vi först och främst ville ta reda på var hur de intervjuade rektorerna definierade begreppet 

”IUP” och vad de förknippade det med. Det andra viktiga frågeområdet handlade om hur sko-

lorna arbetade för att få fram riktlinjer till de individuella utvecklingsplanerna, vilka som var 

delaktiga och vilket material utöver Skolverkets allmänna råd de har tagit del av. Här försökte 

vi även att ställa rektorns roll i fokus. En annan aspekt vi valde att koncentrera oss på var tids-

ramen och tidsåtgången vid implementeringen. Likaså ville vi veta huruvida implemente-

ringsprocessen på deras skola försvårades eller underlättades av några faktorer och i så fall 

vilka. Den sista frågan handlade om deras syn på IUP-s framtid. 

 

 

5.3 Procedur 
 

I samband med att kontakt etablerades med våra informanter bestämdes även tidpunkten för 

intervjuerna. Eftersom det var svårt att få tag på rektorerna och det var av stor vikt för oss att 

få gjort intervjuerna så fort som möjligt, var vi flexibla vid val av både tid och plats. 
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5.3.1 Intervjutillfällena 

 

Fem av våra sex intervjuer ägde rum i informanternas arbetsrum på respektive skola. En rek-

tor föreslog själv att vi skulle träffas på högskolan. Vi anser att varken plats eller val av tid 

hade någon betydelse för undersökningens resultat. Vid intervjutillfällena deltog vi båda två, 

den ena av oss ledde intervjun medan den andra studerade och antecknade respondenternas 

gester, kroppsspråk och mimik (Patel och Davidsson 1994). Innan intervjun tillfrågades in-

formanterna om bandspelare fick användas och de informerades även om att anteckningar 

kommer att föras. Därefter informerades respondenterna om de rådande etiska reglerna i så-

dana här sammanhang. Intervjuerna gjordes under en period på tre veckor och deras längd 

varierade mellan 20 och 45 minuter beroende på våra informanters sätt att prata och vårt sätt 

att ställa följdfrågorna på.  

 

För att få så spontana svar som möjligt valde vi att inte nämna undersökningens syfte för re-

spondenterna. Inte heller intervjuguiden visades för dem. Informanter gavs stort utrymme att 

prata fritt kring våra frågeområden och oftast utan avbrott. Vi försökte att inte nämna begrep-

pen ”implementering” och ”process” vid intervjun. Detta för att se om de själva använde sig 

av dessa begrepp som vi anser på ett slående sätt beskriver arbetet kring de individuella ut-

vecklingsplanerna ute på skolorna.   

 

 

5.4 Metod vid analys 
 
Vid databehandlingen av informanternas svar har vi utgått från de viktigaste frågeområdena i 

intervjun. De svar vi fått från rektorerna har analyserats utifrån de frågor vi ställde i syftet. 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, därefter har svaren plockats ut och sammanställts 

under rubriker som täcker in våra frågeområden. Materialet har sedan kopplats till den littera-

tur som finns beskriven i bakgrunden till detta arbete. Svaren har även analyserats utifrån de 

tre tidigare presenterade implementeringsperspektiven för att på så sätt få en uppfattning om 

vilket eller vilka perspektiv som är möjliga att applicera på det resultatet vi har fått fram. 
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5.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Att vara bra intervjuare är en förutsättning för god tillförlitlighet menar både Kvale (1997) 

och Patel och Davidsson (1994). Intervjuaren kan påverka tillförlitligheten genom sitt sätt att 

uppträda och ställa frågorna så att ”[…] individerna förstår medvetet eller omedvetet, vad som 

förväntas av dem” (Patel & Davidson, 1994:88). Eftersom vi inte är några tränade intervjuare 

kan därför tillförlitligheten i vår undersökning ifrågasättas. Samtidigt skriver författarna i alla 

de ovan nämnda metodböckerna att intervjuandet är en konst som tar tid att lära sig. Man gör 

det bäst genom att praktiskt använda sig av den. Man kan konstatera att hade vi gjort en prov-

intervju eller haft möjlighet till fler intervjuer, hade vår förmåga att ställa de rätta följdfrågor-

na säkert utvecklats ännu mer. Brist på tid och informanter gjorde detta omöjligt. Vi anser 

dock att tillförlitligheten av vår studie ökade i och med att vi använde oss av samma intervju-

guide, att vi båda deltog vid intervjuerna, att de spelades in på band, att det samtidigt gjordes 

anteckningar samt att svaren sedan transkriberades i sin helhet (Patel & Davidson, 1994). 

 

Vårt syfte var inte att ge en generell bild över vad rektorer i allmänhet anser om IUP. Det går 

inte heller att generalisera denna undersökning, eftersom den grundar sig bara på de sex inter-

vjuade rektorernas åsikter. Dessa är inga allmänna sanningar och det hade därför varit svårt att 

dra generella slutsatser ur dem.  

  

 

5.6 Etiskt förhållningssätt 

 
”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar” (Johansson & Sved-

ner, 2001:23). Informanterna har, innan vi satte igång med intervjun, blivit underrättade om 

att vi kommer att följa de etiska reglerna, dvs. att vi i största möjliga mån ska försöka garante-

ra deras anonymitet i undersökningen samt att vi kommer att använda uppgifterna på ett kon-

fidentiellt sätt. På liknande sätt har vi även bett om tillstånd att använda bandspelare vid inter-

vjuernas genomförande och försäkrat våra informanter om att ingen annan kommer att lyssna 

på dem än vi själva.  
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6. RESULTAT 
 
 
Syftet med vår undersökning är att beskriva rektorers uppfattning kring den individuella ut-

vecklingsplanen och implementeringen av denna. Vid intervjuerna utgick vi från en intervju-

guide med olika frågeområden (se bilaga 1). Frågorna vi ställde till de olika informanterna 

fick formuleras på olika sätt beroende på hur intervjun fortlöpte. Vi har valt att redovisa sva-

ren under rubriker som täcker in våra frågeområden. Detta görs dels i berättande form och 

dels med representativa citat. För att bevara informanternas anonymitet har vi valt att referera 

till dem med bokstäverna A- F. 

 

 

6.1 Rektorernas syn på IUP 

 
Som svar på frågan vad IUP är och innebär lyfter rektorerna fram olika synpunkter som de 

anser är relevanta. Vissa anser att det är ett hjälpmedel för att följa läroplanen och styrdoku-

menten, och en form av dokumentation medan andra betonar elevernas självreflektion och 

samarbetet mellan elever, föräldrar och lärare. 

 
[…] vår tolkning av IUP det är ju att möta varje elev där den befinner sig och IUP är en doku-

mentation för detta, […] bevis för att eleven befinner sig på en viss plats och sen är det ju en 

hjälp för samarbete med hemmet (rektor C). 

 

En av rektorerna menade att IUP innebär att skapa ett gemensamt och professionellt språk 

som alla i skolan kan förstå och använda sig av. Detta menar han kan ske genom att läropla-

nens mål bearbetas och anpassas till både elevers, föräldrars och lärares nivå.  Informanten 

säger också att IUP är till för att eleven ska få syn på sitt eget lärande genom att utveckla sina 

förmågor (rektor F).  
 

Det är ju ett hjälpmedel, för som lag ser det så är det ju ett hjälpmedel för att förverkliga inten-

tionerna i läroplanen (rektor D). 

 

IUP kan också ses som ett sätt att dokumentera för att för föräldrar tydliggöra de mål som 

man arbetar efter. Det är också en plan för hur man ska utveckla barnet både kunskapsmässigt 

och socialt menar en av informanterna (rektor A). Ytterligare en informant påpekar att doku-
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mentationen är viktig och att denna kan ses som hjälp vid övergång till annan årskurs eller 

byte av skola (rektor E). En av rektorerna gav inte någon direkt förklaring på vad IUP är utan 

betonade mer hur den ska användas vilket menas att IUP ska ingå i undervisningssituationen 

men att lärarna kan använda den på olika sätt. Det innebär att kvalitén kan variera (rektor B). 

 

 

6.2 Rektorernas syn på implementeringen av IUP och på sin egen roll 

 
Ingen av rektorerna uppgav att det funnits någon planering för hur lång tid genomförandet av 

IUP skulle ta. De påpekar att det är en process som tar tid och som fortfarande pågår. En del 

menar att tankesättet har på deras skola funnits under en lång tid men att det riktiga arbetet 

påbörjades efter att förordningen om IUP införts. I processens inledningsfas var det utform-

ningen av blanketten som var målet, men senare kom fokus att ligga på hur man kan få in lä-

roplanernas ”mål att sträva mot” i undervisningens planering och genomförande. 

 

Ur svaren på frågan hur tidsplaneringen har sett ut kan man avläsa att informanterna har svårt 

att redogöra för när arbetet påbörjades eftersom de menar att synsättet har funnits länge. Två 

informanter säger att processen påbörjades för länge sedan:  

 
[…] Det är därför vi är så långt framme här va, just på XX-skolan.  Det är en väldigt lång pro-

cess. Och nu är vi så långt gångna så nu är det här en lönekriterie inför kommande år. Så vi 

uppmuntrar det så starkt att vi sätter press på det alltså i den individuella lönesättningen och då 

är det, då är frågan att använda IUP i vardagen. Inte att den finns, för den finns här nu till hundra 

procent […] Men vi vill se den i vardagspraktiken och då, då genererar det högre lön (rektor C). 

 
Alltså individuella utvecklingsplaner tror jag många enskilda lärare har haft ganska länge och 

det är väl nästan nödvändigt för det går ju inte att hålla reda allt. […] kvalitén på dem har väl va-

rierat men att de har funnits ett bra tag det har det ju (rektor B). 

 

Informanterna kunde inte heller svara på vår fråga om planeringen tog kortare eller längre tid 

än de räknat med. Detta på grund av att det är svårt att förutse hur lång tid man behöver för att 

implementera ett sådant här arbete. De menar att det är ett arbete som är en ständigt pågående 

process eftersom det inte är själva dokumentet som skall produceras fram utan ett synsätt som 

skall komma inifrån. 
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[…] det måste komma inifrån. Så vi har ju jobbat det är därför det har tagit flera år och vi har ju 

fortfarande lärare som inte har liksom knäckt koden kring detta (rektor C).  

 

Tillvägagångssättet i arbetet med den individuella utvecklingsplanen skiljer sig åt mellan de 

olika skolorna beroende på hur långt de har kommit i processen. En del har som tidigare 

nämnts startat upp arbetet sedan länge medan andra precis har påbörjat det. Alla är dock över-

ens om att arbetet med att ta fram en egen IUP är en tidskrävande process. 
 

[…] vi vet att den tar tid den här processen, det är helt okej då va. Men som samhället är så kan 

jag tycka … det är låg förståelse för att process är ett ord som är lika med – tar tid (rektor C). 

 

Några rektorer berättar att de inför detta arbete tillsatte arbetsgrupper bestående av rektorer, 

specialpedagoger och representanter från arbetslagen (rektor A, D). Andra har jobbat mer i 

själva arbetslagen där man diskuterat synen på IUP (rektor C, B, E och F). Det framkommer 

även att det på skolorna har avsatts tid för studiedagar där man fått kompetensutveckling. 

Rektorerna påpekar att Skolverkets allmänna råd har studerats noggrant i syfte att få en bra 

grund inför sammanställandet av det egna IUP-dokumentet. 

 

Några av informanterna talar om att arbetslagen även har tittat på och diskuterat exempel från 

andra skolor, både på hur IUP-dokumentet kan se ut och hur man kan arbeta kring detta (rek-

tor A och D).  
 

[…] det är ju många lärare på skolan […] och där är det ju alltid tiden att diskutera tillsammans 

mer och sedan är det vad menar vi med olika saker, vill vi samma sak så diskuterar vi dem. Och 

det är ju att diskutera inom arbetslagen så att man där får en liknande syn (rektor A). 

 

Personalen på de skolor som har flera stadier (F-9) i sin verksamhet har jobbat övergripande 

för att få fram en liknande syn på IUP. Eftersom det finns så många olika individer och kom-

petenser på en skola är det viktigt att genom en dialog komma fram till ett gemensamt sätt. 

 
Och man måste hitta koden för där finns ju så som jag sa innan detta, så här ser jag på IUP och 

så här va, man måste faktiskt ha en samsyn i ett arbetslag. Vi kan ju inte ha, som vi har ett ar-

betslag på tretton fjorton lärare, vi kan inte ha ju inte tretton, fjorton olika synsätt på IUP, då blir 

det…ni kan ju fatta, det funkar inte, va? Så den dialogen måste ju växa fram eller den.. svaret på 

den frågan, där då va. Och det kan skilja då lite mellan arbetslag syn på det va. Men grunden 

måste vara densamma. IUP ju är att synliggöra lärandet det tror jag nog alla delar(rektor C). 
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Något direkt samarbete med andra skolor eller rektorer har inte förekommit. Några av de in-

tervjuade rektorerna redogör utförligt för hur arbetet har pågått eftersom det arbetas med det 

just nu medan andra har svårt att ge några konkreta beskrivningar. Alla informanter är överens 

om att det viktigaste arbete kring IUP görs tillsammans med personalen så att alla kan vara 

med och vara delaktiga. På det sättet skapar det möjlighet till diskussion om viktiga frågor 

som t.ex. hur man skall dokumentera, se på bedömning, hur man skall tydliggöra strävansmå-

len och göra dem förståeliga både för sig själva, för eleverna och deras föräldrar, men även 

hur man kan skapa ett engagemang hos alla berörda. Detta belyser följande två citat: 

 
Sen är det ju viktigt att personalen själv jobbar med det här utvecklar det själv så att säg. Inte att 

man tar ett färdigt koncept det är väldigt lätt (rektor F). 

 
Och det tar tid att man som pedagog ska tänka i de banorna. Många gånger tänker man ju på 

uppnåendemålen i mycket… mycket större utsträckning än strävansmålen (rektor D). 

 

Den syn som rektorerna hade kring sin egen roll visade att det finns en svårighet i att avsätta 

tillräckligt med tid för IUP-arbetet. 
 

[…] i så fall tiden för det pedagogiska arbetet som… Jag brukar säga det att jag springer mer på 

möten med mina kollegor än med min personal och det tycker jag känns bakvänt. Ska man vara 

pedagogisk ledare så ska jag ju vara på skolan och jobba med mina arbetslag. Sen kan jag väl se 

att det behövs en viss samordning med mina kollegor men det är inte det som är det primära 

(rektor F). 

 

En rektor menar att det är en ledningsfråga att prioritera IUP och avsätta processtid för den. 

Han uttrycker sig så här: 

 
Om du har en rektor på en skola som inte prioriterar detta, finns där ingen IUP. […] man kan ge 

yrkesgruppen, lärarna, tiden, och du ger dem processtid, krav på dem att nu är det IUP och så nu 

då va. Så det kommer man aldrig runt för skillnaden mellan skolor om det finns IUP eller inte 

där vill jag påstå att där har rektor ett väldigt stort ansvar för det, då va. Men däremot kan inte 

rektor… man kan inte hasta i processen för det måste komma, rektor kan ge tid och man kan fixa 

forum för det, men dialogen måste vara i lärargruppen (rektor C).  

 
Även andra är införstådda med att det är viktigt att avsätta tid för planering, föreläsningar och 

studiedagar för att kunna genomföra ett projekt. En rektor framhåller vikten av att vara tydlig 

som rektor och visa vilka intentioner man har och att arbetet fullföljs. Men för att detta skall 
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ske krävs att det finns delaktighet från alla (rektor D). Alla rektorer anser att eftersom det är 

lag på att upprätta en individuell utvecklingsplan för alla elever är det deras ansvar att se till 

att det sker.  

 
Det är ju min roll som pedagogisk ledare se till att få igång ett sådant här arbete, se till att det lö-

per och att det finns… det är ju lag också… vi ska ju ha koll på detta. Sen kan man göra det på 

olika sätt (rektor F). 

 

Informanterna säger också att man börjar ställa högre krav på sin personal att IUP ska genom-

syra deras arbeta både i planering och i undervisning. I detta sammanhang påpekar de även att 

ett sådant arbetssätt kan generera högre lön (A och C). 

 
Och nu är vi så långt gångna så nu är det här en lönekriterie inför kommande år. Så vi uppmunt-

rar det så starkt att vi sätter press på det alltså i den individuella lönesättningen och då är det, då 

är frågan att använda IUP i vardagen (rektor C). 

 

 

 

6.3 Rektorernas syn på Skolverkets allmänna råd, övrigt material och stöd från  

      kommunen 

 
Alla informanter medger att de har tagit del av Skolverkets häfte, Allmänna råd och kommen-

tarer. Den individuella utvecklingsplanen (2005). De är positiva till denna och anser att den 

ger tillräcklig information om vad IUP innebär och hur man ska arbeta med den. Vissa menar 

att den är fri för tolkningar som dock inte behöver innebära något negativt eftersom det ger 

möjlighet att anpassa dokumentets innehåll till den egna verksamheten. 

 
[…] man skall kunna hantera den på lokal nivå. Man skäller ofta på målen i allmänna råden som 

är ju på ett plan sen på det lokala planet skall man ju konkretisera de här målen. Då har man ju 

möjlighet till sitt frirum som lärare att utnyttja det och det kan man ta vara på bättre tycker jag. 

Till personalen jag har försökt säga det att ni måste ju ta plats.  Inte styrt för mycket av ledning-

en, utan där finns ju en stor möjlighet för det pedagogiska…(rektor F). 

 

Inför arbetet med IUP har rektorerna i de flesta fall köpt in Skolverkets häfte till all personal. 

Sedan har man tillsammans diskuterat dess innehåll, målet med IUP och hur man på bästa sätt 
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ska arbeta med den. Detta förarbete har därefter legat till grund för att skapa ett eget doku-

ment. 

 
[…] jag tyckte att de var bra. Jag köpte in så att vi hade dem till hela arbetsgruppen. Vi läste 

mycket noggrant från den när vi sammansatte våran egna IUP (rektor A). 

 

På frågan om övrigt material eller stöd hade använts angav några att de haft tillgång till Hele-

na Moreaus och Steve Wretmans artiklar i Grundskoletidningen samt Skolverkets rapporter 

(rektor A, B). En av informanterna uppgav att personalen har samlat på artiklar inom ämnet 

(rektor B) medan en annan berättade om att de hade hämtat exempel på olika IUP-dokument 

från andra skolors hemsidor (rektor D). 

 

Informanternas syn på det stöd som kommunen har att erbjuda är samstämmig. De har fått ta 

del av föreläsningar och utbildningsdagar kring IUP.  De flesta av dem hänvisar till en person 

inom kommunens centrala IUP-grupp som har initierat och inspirerat till att utveckla IUP. 

Men det framkommer att något kontinuerligt samarbete med kommunen inte finns för tillfäl-

let. 

 

 

6.4 Rektorernas syn på faktorer som har påverkat arbetet med IUP 
 

Alla informanter var överens om att tiden var det som försvårade arbetet mest både för dem 

själva och för övrig personal. Men det påpekades också att processen behövde ta sin tid för att 

tänket hos personalen skulle mogna fram (rektor D). 
 

[…] Men det är ju alltid så när man för in någonting nytt det innebär ju ett medarbete och tiden 

är ju en bov i det här sammanhanget (rektor B). 

 
Jag tror att en sån sak… i och med att det är tänket, så att säga så, tror jag att det tar lång tid, att 

man måste vara delaktig i det (rektor  D). 

En del ansåg också att det var viktigt att diskutera olika delar inom IUP som t.ex. bedömning 

och strävansmålen för att få en samsyn bland personalen och detta skulle i sin tur stödja dem 

som hade svårt att knäcka koden (rektor A, B och C). Ett annat problem som några av infor-

manterna påpekade var svårigheten att även hos föräldrarna skapa denna gemensamma syn. 
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[…] en av koderna är faktiskt föräldrarna…Föräldrar vill det bästa , men vall vill också känna 

igen sig (rektor C). 

 
Det som är komplicerat det är alltså att förklara för föräldrar. Det är vårt ständiga dilemma, […] 

vår dagliga ångest […] Det skulle vi behöva hjälp med, någon sorts nationell föräldrautbildning 

eller… (rektor E). 

 

Behovet av en gemensam IUP-blankett för hela kommunen framhävdes av en informant (rek-

tor A) som en faktor som kunde ha underlättat medan en annan poängterade att ett övningsfall 

kunde ha skapat bättre förutsättningar i arbetet med IUP : 

 
[…] innan man skulle göra det här själv, så skulle man vilja haft ett fejkat fall […] så att man 

skulle diskuterat gemensamt hur man skulle utforma den här IUP-n alltså mer en övningsuppgift 

innan man tog tag i det själv så det kanske ligger någonting i det. Det hade inte varit fel  

(rektor B). 

 

Några av rektorerna påpekar sin egen roll i arbetet och menar att deras tid, prioriteringar och 

avsaknad av resurser samt dålig ledartäthet kan ses som ytterligare några av de faktorer som 

har försvårat genomförandet (rektor A, C och F). 

 

 

6.5 Rektorernas syn på IUP-ns framtid 
 

När det gäller framtiden för IUP är alla informanter samstämmiga i att den individuella ut-

vecklingsplanen är ett bra redskap för elevens lärande. Elever, föräldrar och lärare kan med 

hjälp av den bli mer engagerade i elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. 

Informanternas förhoppning är att den ska leva vidare trots att den ifrågasätts. De menar att 

IUP är en process som tar tid att förverkliga och måste därför få en chans innan den ersätts av 

något annat.  

 
Det går liksom inte att köra igång en sådan här grej och sen liksom lägga av. I någon form 

kommer det att överleva (rektor B). 
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Även om IUP i framtiden inte skulle finnas kvar i den form som den har idag så måste dess 

framåtsyftande tillvägagångssätt finnas kvar både i planeringen, målsättningen och dokumen-

tationen. 

 
[…] i någon form oavsett om det heter IUP eller någonting annat, så någon form av framåt-

syftande dokumentation vid planeringen tillsammans med eleverna krävs ju. Men sen om det är 

exakt den formen eller någon annan då va (rektor D). 

 

En informant menar att det skapar en jämnare kvalité på skolan när det finns ett gemensamt 

synsätt och ser IUP som den självklara utvecklingen för att uppfylla målen i läroplanen (rek-

tor A). 

 

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

 
Det kan konstateras att det finns en samstämmig syn bland de intervjuade rektorerna att den 

individuella utvecklingsplanen är ett bra verktyg för att synliggöra elevers utveckling i förhål-

lande till ”mål att sträva mot” som står i Lpo 94. De anser även att den underlättar kommuni-

kationen mellan skolan och hemmet. Tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan de olika skolor-

na men alla menar att det är viktigt att alla inblandade är delaktiga i processen för att på så sätt 

få en gemensam syn på IUP. I informanternas uttalanden framkommer det att implemente-

ringen av IUP är en långsiktig process som får ta tid. De menar att det är rektorns ansvar att 

prioritera arbetet med att upprätta en utvecklingsplan och därefter utvärdera den. 

 

Alla har utgått från Skolverkets allmänna råd som de menar har varit ett bra hjälpmedel men 

samtidigt fritt för tolkning. Det stöd kommunen har gett har varit i form av föreläsningar. De 

faktorer som rektorerna anser har försvårat implementeringen är först och främst problemet 

med att avsätta tid för arbetet, men även svårigheterna med att få föräldrarna mer delaktiga. 

Informanterna tror att det framåtsyftande sättet att tänka, som IUP bygger på, kommer att fin-

nas kvar men kanske i någon annan form. IUP ses som ett bra redskap både för elever, lärare 

och föräldrar och ett bra hjälpmedel för att uppfylla målen i läroplanen. 
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7. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera och analysera resultatet genom att besvara frågorna 

som ställdes i syftet utifrån de tre implementeringsperspektiven. Våra egna reflektioner och 

tankar kommer också att vävas in och åskådliggöras här. 
 

 

7.1  Resultatdiskussion 
 

Syftet med vår undersökning var att beskriva rektorers uppfattning kring den individuella ut-

vecklingsplanen och implementeringen av denna samt att se vilka insatser kommunen bidragit 

med i utvecklingsprocessen. Vi utgick från följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver rektorerna IUP? 

• Hur beskriver rektorerna att implementeringen av IUP har skett på deras skola? 

• Vilket stöd anser sig rektorerna ha fått från kommunen? 

• Vad tror rektorerna om IUP-ns framtid? 
 

Hur beskriver rektorerna IUP? 

Denna fråga ställdes för att vi skulle få en uppfattning om hur väl insatta rektorerna är inom 

det uppdrag som skall genomföras. Rektorernas syn på den individuella utvecklingsplanen 

visade sig överensstämma med mycket utav det som står i Skolverkets allmänna råd för IUP 

och det som vi har läst till oss i Moreaus och Wretmans artiklar. Detta kan bero på att alla 

också säger att de har studerat och sedan utgått från dessa råd. Även om de har olika sätt att 

beskriva det på och lyfter fram olika delar är de väl införstådda med vad IUP innebär och vad 

dess syfte är, anser vi. Detta är i enlighet med det som Sannerstedt (1991) hävdar att det är 

viktigt att den som ska tillämpa beslutet även förstår dess syfte. 

 

Rektorerna anser att IUP är ett bra hjälpmedel för att följa läroplanen och är ett verktyg för att 

få eleven medveten om sitt eget lärande. Genom att ha fortlöpande dokumentation synliggörs 

elevens utveckling och denna dokumentation kan även vara till hjälp vid byte av skola eller 

årskurs. IUP ses också som en plan för hur man ska utveckla elevens kunskaper och sociala 

kompetenser. Rektorerna lyfter även fram att IUP handlar om att förvärva ett gemensamt syn-

sätt och ett professionellt språk (Skolverket, 2005, Moreau & Wretman, 2007). Genom att 

dessa två faktorer uppfylls kan skolans status och kvalité höjas, anser vi.  
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Hur beskriver rektorerna att implementeringen av IUP har skett på deras skola? 

För många har det synsätt som genomsyrar IUP funnits länge. Andra har inlett arbetet efter att 

lagen om IUP fastställdes. Någon tidsram för detta arbete har därför inte kunnat konstateras. 

Eftersom våra informanter hade svårt att svara på frågan som gällde tidsplaneringen kan man 

ifrågasätta om den var rätt formulerad. Frågan kanske borde ha varit mer fokuserad på om det 

fanns någon utformad arbetsplan istället. Alla informanter säger att det i början av processen 

var blankettens utformning och innehåll det fokuserades på men menar att det väsentliga är att 

detta synsätt även ska genomsyra hela undervisningen. För att detta ska ske menar de att det 

måste finnas både kunskap om IUP, en förståelse för vad den innebär samt ett engagemang 

hos alla som är delaktiga.  

 

Arbetsgången på de olika skolor vars rektorer vi har intervjuat har sett olika ut. Några valde 

att arbeta i särskilda arbetsgrupper tillsatta för det här ändamålet medan andra gjorde det i de 

befintliga arbetslagen. Vi kunde se att de skolor som i sin verksamhet hade skolår F-9 arbeta-

de mer aktivt med att jobba mer övergripande på hela skolan för att komma fram till ett ge-

mensamt sätt. Detta ser vi som ett bra sätt att arbeta på i synnerhet för att skapa delaktighet 

hos alla och ta till vara deras kompetenser. Vi som blivande lärare ser det som positivt att man 

genom diskussioner och samarbete inom personalen kommer fram till ett gemensamt synsätt. 

Berg (2003) menar att beslut som fattats genom gemensamma diskussioner får större förut-

sättning för att hålla över en längre tid. Detta sätt att arbeta på kan man koppla till ett av de tre 

implementeringsperspektiven som Sannerstedt (1991) beskriver som bottom-up perspektivet 

vilket innebär att de som är kunniga inom området ser till att implementeringen sker. 

 

Det framkom att rektorerna ansvarade för att tid avsattes för studiedagar, föreläsningar samt 

tid för gemensamma diskussioner kring de allmänna råden. De menar att även om det är deras 

ansvar att prioritera IUP-arbetet så har det varit svårt att avsätta tillräckligt med tid. Även 

Sannerstedt (1991) menar att både tid och resurser är nödvändiga för att ett projekt ska kunna 

fullföljas. Som rektor är det viktigt att ta ansvar, vara tydlig, visa vilka intentioner man har 

samt att se till att arbetet slutförs, anser informanterna. De som har skrivit kring rektorns roll 

menar att rektorerna har många krav på sig dels från kommunen och dels från sin personal. De 

kan i många fall känna att de inte kan tillfredställa alla parter (Ahlberg, 1999, Folkesson m.fl., 

2004, Hallerström, 2006).  
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Rektorerna har arbetat på sitt eget sätt för att få till stånd ett forum för diskussion bland perso-

nalen. De menar att det är viktigt att alla får möjlighet att ta del av det som rör IUP men också 

att få komma med egna åsikter och att allas kompetenser tillvaratas för att på så sätt skapa ett 

gemensamt synsätt. I bottom-up perspektivet förklaras detta med att alla aktörer inom ett pro-

jekt ska vara delaktiga eftersom det är de som besitter den kunskap som behövs för att genom-

föra ett projekt (Sannerstedt, 1991). 
 

Implementeringsarbetet påverkas av olika faktorer, varav den mest påtagliga är tiden. Det 

handlar både om att avsätta tid för personalen att arbeta med utvecklingen av IUP men också 

att få en acceptans för att det är en process som tar tid. Ytterligare en faktor som påverkar är 

svårigheten med att få föräldrarna delaktiga och införstådda med vad IUP är. Rektorerna på-

pekar också avsaknaden av resurser och att det finns ett behov av fler ledare inom skolan. 

Detta konstateras även i den rapport som Myndigheten för skolutveckling har gjort (Dnr 

2005:250/Dnr 2006:180). 
 

Ett nätverksperspektiv, enligt Sannerstedt (1991), handlar om att olika institutioner och grup-

per samarbetar. Överför man detta på skolans organisation kan det innebära att stat, kommun 

och skola samarbetar kring implementeringen av IUP. Utifrån det rektorerna säger kan vi inte 

se att ett sådant samarbete sker. Sannerstedt (1991) menar också att en implementeringspro-

cess ibland kan föregå ett beslut och att själva beslutet ofta är en del av implementeringspro-

cessen. Även våra informanter bekräftar detta när de säger att de haft detta synsätt som känne-

tecknar IUP långt innan förordningen kom. 
 

Utifrån det resultat vi har fått fram kan vi konstatera att både top-down och bottom-up per-

spektiven är applicerbara på det implementeringsarbete som rektorerna genomför. Om man 

ser på rektorns roll utifrån ett top-down perspektiv kan man se på honom som den styrande 

och den som fattar beslut och hans personal blir de som tillämpar beslutet. Ser man rektorns 

roll utifrån ett bottom-up perspektiv är rektorn tillsammans med sin personal den som genom-

för beslutet. Även i Skollagen står det att rektorn både ska vara ledare och en som deltar aktivt 

i skolans arbete (2 kap. 2 §).  
 

Det framkommer även att rektorn ibland kan uppleva att det ställs krav både från stat och 

kommun, den egna personalen, samt elever och föräldrar och att det därför är svårt att tillfred-

ställa alla parter eftersom rektorn skall verka både som pedagogisk ledare och administrativ 

chef (Ahlberg, 1999, Hallerström, 2006). 
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Vilket stöd anser sig rektorerna ha fått från kommunen? 

Inom kommunen finns det sedan ett år tillbaka en särskild grupp som skall stödja och inspire-

ra ledningen och personalen på skolorna i deras arbete kring IUP. I denna grupp finns en per-

son vars uppgift är att stå i kontakt med rektorer i kommunen. Rektorerna känner till den här 

gruppen och har varit i kontakt med personen i fråga när det gäller föreläsningar kring IUP. 

Samtidigt uppger båda parterna att det inte sker något kontinuerligt samarbete mellan kom-

mun och skola. Det är upp till rektorn att ta till vara på möjligheten att få ett fortsatt samarbe-

te. Av de svar vi fick kan vi inte utläsa att det från rektorernas håll finns något större behov av 

detta. Detta visar också att implementeringen av IUP inte kan ses ur ett top-down perspektiv 

eftersom den styrning som borde komma från kommunen till rektorn inte finns (Sannerstedt, 

1991). 

 

Eftersom Barn- och ungdomsplanen (2002) även ska fungera som skolplan är det viktigt att 

den innehåller aktuella mål och aktuella visioner även kring IUP. Vi anser att om det hade 

funnits ett tillägg om IUP i denna skolplan kunde det ha fungerat som stöd i skolornas utveck-

lingsarbete och bidragit till ett arbete och synsätt för hela kommunen. Moreau och Wretman 

(2007) skriver att skolledarna inte har fått det stöd och instruktioner som krävs för ett utveck-

lingsarbete varken vid implementeringen av Lpo94 eller vid införandet av IUP. Det är viktigt 

att det finns stöd från beslutsfattaren (Bengtsson, 1993) som i detta fall är kommunen. Rekto-

rerna har också ett ansvar att utarbeta en lokal arbetsplan utifrån de nationella målen och 

skolplanen (Lpo 94 2.8 och Ahlberg, 1999). Därför menar vi att tydligare instruktioner i den 

kommunala skolplanen hade underlättat deras arbete.  

 

Vad tror rektorerna om IUP-ns framtid? 

IUP har kommit till för att målen i läroplanen skall uppfyllas och den ska vara ett redskap för 

eleverna att se och att utveckla sitt eget lärande, för föräldrar att vara mer delaktiga och för 

lärare att kunna dokumentera och bedöma elevens utveckling (Skolverket, 2005). Rektorerna 

tycker att IUP är ett framåtsyftande sätt att tänka och därför kommer att finnas kvar, dock 

kanske i någon annan form. Efter att ha tagit del av deras tankar anser vi att rektorerna har 

tagit till sig detta synsätt och de ser IUP som rätt sätt att jobba med läroplanens ”mål att sträva 

mot”. 
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7.2 Slutdiskussion 
 

I början av vår undersökning fokuserade även vi, precis som rektorerna också säger, på hur 

själva dokumentet skulle se ut. Ju mer vi läste in oss på litteraturen desto mer medvetna blev 

vi om att det IUP handlar om inte är ett papper med ett antal frågor att besvara, utan ett ge-

mensamt synsätt som måste få tid att växa fram inom skolan och hos alla berörda parter.  

 

Även om rektorerna fokuserade på olika saker kring IUP anser vi att de var väl införstådda 

med vad den innebär vilket vi menar är en förutsättning för att ett projekt ska kunna genomfö-

ras. Det är rektorns roll att leda och sporra personal till att ett projekt rors i land och vi kan 

konstatera att de tillfrågade rektorerna har dessa intentioner. Den slutsatsen vi kan dra utifrån 

denna undersökning är att implementeringen av IUP är en lång process. Enligt oss sker ge-

nomförandet oftast utifrån ett bottom-up perspektiv där rektorer tillsammans med sin personal 

arbetar fram ett gemensamt syn- och arbetssätt. Något direkt samarbete mellan kommun och 

skola har inte ägt rum men vi kan inte heller uppfatta det som om det fanns något större behov 

av detta. Skolorna har skött arbetet till stor del själva. Men det ska nämnas att rektorerna inte 

anger det som något problem utan de verkar uppleva det som en fördel att få ta hand om den 

processen själva med hjälp av den kompetensen som finns bland personalen. 

 

Vi menar, i likhet med Moreau och Wretman (2006, 2007), att ett fruktbart samarbete mellan 

kommunen och skolan hade påskyndat implementeringsarbetet kring IUP. Hade kommunen 

haft en utarbetad skolplan med riktlinjer för hur IUP skulle implementeras kunde det ha un-

derlättat arbetet, anser vi, eftersom skolorna då haft en gemensam utgångspunkt. Det borde 

även finnas ett större ansvar från kommunens sida med kontinuerligt stöd, uppföljning och 

utvärdering som hade underlättat för rektorerna i deras enskilda arbete men också skapat ett 

gemensamt synsätt för kommunens skolor.  

 

Efter att vi har gjort vår undersökning kan vi inte ge någon generell syn på hur rektorerna le-

der implementeringsprocessen men vi anser att vi har fått fram en ganska så enhetlig bild hos 

de intervjuade rektorerna i kommunen. Vi har i undersökningen utgått från rektorernas syn på 

IUP-arbete men det är inte säkert att vi hade fått samma resultat om vi hade frågat andra rek-

torer eller lärarna. 



  

   36

  

Vi anser att vi som lärare bör känna till hur rektorer ser på och arbetar med olika utvecklings-

projekt. Ett projekt som implementeringen av IUP inbegriper många lärare och det är därför 

viktigt att de har en ledare som är väl insatt i projektet, tar ansvar, leder projektet framåt, föl-

jer upp det och samtidigt tar till vara personalens kompetenser. Vi som lärare vill känna oss 

delaktiga i utvecklingsprocesser och de slutsatser som vi kan dra från vår undersökning är att 

även rektorerna anser att det är viktigt. För oss som nyutexaminerade lärare innebär det en 

trygghet att det hos personalen på skolan finns delaktighet samt ett gemensamt arbets- och 

synsätt som i sin tur skapar en ”vi-känsla”. Det ska även sägas att det har varit väldigt givande 

och stimulerande att samtala med de olika rektorerna och vi känner att vi har fått en bra in-

blick i deras arbete kring IUP.  



  

   37

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Vi anser att det finns fortfarande mycket kvar att undersöka eftersom arbetet med IUP är en 

ständigt pågående process.  Det hade varit intressant att om några år undersöka om IUP lever 

kvar och i så fall i vilken form samt om synsättet har kommit att genomsyra hela undervis-

ningen. Det hade även varit intressant att om några år se om föräldrarnas delaktighet i proces-

sen har ökat. 
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              Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

1. Hur skulle du förklara vad IUP är och vad den innebär? 

 

2. När och hur startade ni med IUP? 

Hur tänkte ni? Hur arbetade ni? Hur gick ni tillväga? 

(Var du som rektor ansvarig för planeringen eller arbetade du gemensamt med 

rektorer på andra skolor/gemensamt arbete med hela lärarkåren/fanns det någon 

annan som var kunnig inom området?) 

(Hur ser du på rektorns roll i genomförandet i IUP?) 

 

3. Hur lång tid anser du att planeringen inför IUP har tagit? 

Stämde er tidsplanering? 

Om nej, varför inte? 

 

4. Anser du att de riktlinjer som Skolverkets Allmänna råd gav var tillräckliga för att förstå   

    vad IUP innebär? 

 

5. Vilket material har legat till grund för ert arbete med  IUP? 

 (Skolverkets Allmänna råd, Fortbildningsförlagets tidningar, rapporter från 

Myndigheten för skolutveckling, Utbildningsdepartementets rapporter, ex. ”Ele-

vens framgång – skolans  ansvar”) 

 

6. Vilket stöd fick ni från kommunen i samband med implementeringen av IUP?  

(fortbildning , föreläsning, material mm.) 

 

7. Fanns det något som kunde ha underlättat processen ytterligare? 

  

8. Fanns det faktorer som försvårade arbetet med IUP? 

 

9. Hur ser du på IUP-s framtid? 
 

  


