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Härmed redovisas Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra vissa
implementeringsinsatser givet i särskild ordning för budgetåret 2008. Uppdraget
överfördes till Skolverket i samband med omorganisationen den 1 oktober 2008.
Sammanfattning

Skolverket har på regeringens uppdrag genomfört insatser till stöd för införandet
av en förändrad individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Målen
för Skolverkets arbete har varit att öka kunskapen och förmågan hos huvudmän,
rektorer och lärare att utforma en IUP i enlighet med förordningens krav. Till
grund för arbetet genomförde Skolverket en behovsinventering som visade att
stödbehoven omfattade hela processen från att planera undervisningen utifrån de
nationella målen till att formulera den framåtsyftande delen av den individuella
utvecklingsplanen. Utifrån målen för implementeringsarbetet och resultaten av
behovsinventeringen har Skolverket spridit de allmänna råden, genomfört flera
olika informationsinsatser, anordnat konferenser och seminarieserier samt gett ut
olika stödmaterial.
Den externa utvärderingen av arbetet visar att Skolverket lyckats höja kunskapsnivån hos målgrupperna men att de ännu inte uppnått den ökade förmåga som varit
Skolverkets mål med insatserna. Implementeringsarbetet kunde av fler skäl haft
bättre förutsättningar. Framför allt beror detta på att arbetet av olika anledningar
kom i gång väldigt sent.

Per Thullberg
Generaldirektör
Henrik Danielsson
Undervisningsråd

I ärendets slutliga handläggning har Ragnar Eliasson, Ann Carlsson Ericsson, Ann
Charlotte Gunnarsson, Ulrika Lindèn, Eva Lindgren, Staffan Lundh samt Helen
Ängmo i Skolverkets ledningsgrupp deltagit.
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Härmed redovisas uppdraget att genomföra vissa implementeringsinsatser rörande
en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen (U2008/4180/S).
Sammanfattning
Skolverket har på regeringens uppdrag genomfört insatser till stöd för införandet
av en förändrad individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Målen
för Skolverkets arbete har varit att öka kunskapen och förmågan hos huvudmän,
rektorer och lärare att utforma en IUP i enlighet med förordningens krav. Till
grund för arbetet genomförde Skolverket en behovsinventering som visade att
stödbehoven omfattade hela processen från att planera undervisningen utifrån de
nationella målen till att formulera den framåtsyftande delen av den individuella
utvecklingsplanen. Utifrån målen för implementeringsarbetet och resultaten av
behovsinventeringen har Skolverket spridit de allmänna råden, genomfört flera
olika informationsinsatser, anordnat konferenser och seminarieserier samt gett ut
olika stödmaterial. Utvärderingen av arbetet visar att Skolverket lyckats höja kunskapsnivån hos målgrupperna men att de ännu inte uppnått den ökade förmåga
som varit Skolverkets mål med insatserna. Implementeringsarbetet kunde av flera
skäl ha haft bättre förutsättningar. Framför allt handlar detta om att arbetet kom
igång väldigt sent.
Av den totala budgeten om 20 mkr har Skolverket använt 14 311 tkr. Kostnaderna
redovisas senare i rapporten.
Uppdraget
Regeringen meddelade den 9 juni 2008 föreskrifter om förändringar i grundskoleförordningen, särskoleförordningen, specialskoleförordningen och sameskolförordningen samt förordningen om fristående skolor avseende individuella utvecklingsplaner. De nya föreskrifterna innebär bl.a. att i grundskolan och motsvarande
skolformer inom det offentliga skolväsendet samt i fristående skolor, som motsvarar grundskolan eller den obligatoriska särskolan, ska lärarna i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) lämna omdömen om elevens kunskapsutveckling i
relation till målen i de ämnen och de ämnesområden som eleven fått undervisning
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i. Vidare ska lärarna sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå
målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och
kursplanerna.
Myndigheten för skolutveckling fick den 9 juni 2008 uppdraget att stödja införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen.
Uppdraget fördes från och med den 1 oktober 2008 över till Skolverket. Skolverket
fick den 9 juni 2008 i uppdrag att revidera de allmänna råden för IUP i enlighet
med de nya bestämmelserna samt att följa upp skolors arbete med IUP och utvärdera införandet av skriftliga omdömen. De båda uppdragen skulle genomföras i
samverkan.
Målgrupperna för implementeringsinsatserna var enligt uppdraget huvudmän, rektorer och lärare samt föräldrar och elever. Myndigheten skulle vidta de åtgärder och
genomföra de insatser som bedömdes vara de mest ändamålsenliga för en effektiv
implementering. I arbetet skulle myndigheten beakta behovet av informationsmaterial till föräldrar och elever med annat modersmål än svenska samt anpassa informationen så att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten skulle vidare på lämpligt sätt samråda med berörda målgrupper.
I uppdraget framhölls Utbildningsdepartementets promemoria En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen och de reviderade allmänna råden som utgångspunkter för insatserna.
Uppdraget skulle genomföras under 2008 och 2009 och redovisas den 1 december
2009. Redovisningen ska enligt uppdraget innehålla en redogörelse för genomförda
åtgärder, kostnader samt en utvärdering av insatserna. På Skolverkets begäran har
regeringen beslutat att datum för slutredovisning har flyttats till den 1 mars 2010.
Tidpunkten för redovisningen sammanfaller då med datumet för rapportering av
Skolverkets utvärdering av införandet av skriftliga omdömen. Med förskjutningen
av rapporteringsdatum har även getts mer tid till uppföljning och utvärdering av
implementeringsinsatserna.
Skolverkets insatser för implementering
Implementeringsarbetet påbörjades i realiteten den 1 oktober 2008 när den personal som arbetat med uppdraget inom Myndigheten för skolutveckling började arbeta på Skolverket. Innan dess hade ett uppdrags-PM skrivits samt en del projektplanering påbörjats. Till en början prioriterades planering av arbetet, behovsinventering samt information om de nya reglerna på myndighetens webbplats.
Målen för implementeringsarbetet

Skolverkets utvecklingsuppdrag är enligt instruktion och regleringsbrev att stödja
kommuner och andra huvudmän i deras verksamhet genom att stärka huvudmännens och skolornas förutsättningar att nå målen, så som de uttrycks i de nationella
styrdokumenten.
Utifrån detta generella utvecklingsuppdrag samt implementeringsuppdraget har
målen för implementeringsarbetet varit att
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•

lärare som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har utvecklat sin
förmåga att utforma en IUP i enlighet med förordningens krav,

•

huvudmän och skolledare som nåtts av implementeringsinsatser anser att
de har bättre förutsättningar att stödja sina skolor i arbetet med utforma en
IUP i enlighet med förordningens krav,

•

rektorer som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har bättre förutsättningar att ta beslut om utformningen av de skriftliga omdömena,

•

huvudmän, skolledare och lärare har god tillgång till stödmaterial, information om de nya bestämmelserna och deras syfte samt god kunskap om dessa,

•

elever och vårdnadshavare har god tillgång till information om de nya bestämmelserna och deras syfte, och

•

informations- och implementeringsinsatser har nått ut till berörda målgrupper.

Skolverket beslutade tidigt att se till helheten i arbetet med IUP och inte enbart
fokusera på förordningsförändringarna, eftersom dessa behöver sättas in i ett
pedagogiskt sammanhang i arbetet med med läroplanen och kursplanerna. Inte
minst visade behovsinventeringen på detta.
Behovsinventering

Inför implementeringsarbetet gjorde Skolverket en inventering av skolors behov av
stödinsatser. Inventeringen bestod bl.a. av att ta del av olika kommuners, skolors
och kunniga personers erfarenheter av arbete med skolans kunskapsuppdrag och
IUP, diskussion med Skolverkets kommunala referensgrupp samt med samrådsparter enligt regeringsuppdraget. Även insamling av synpunkter vid medverkan på
konferenser, kontakter med Specialpedagogiska skolmyndigheten och särskolerektorer samt besök på en särskola och relevanta rapporter ingick i underlaget.
Inventeringen visade på behov som gick långt utöver det som uppdraget fokuserade på. Framför allt handlade det om de pedagogiska utgångspunkterna i Lpo94.
Det fanns stora behov av insatser kring planering av undervisningen utifrån de
nationella målen, dokumentation och uppföljning av lärandet och analys och bedömning av elevernas prestationer. Det fanns även behov av förstärkning av förmågan att uttrycka bedömningar skriftligt, både avseende kunskapsutveckling och
utveckling i övrigt. Insatser behövdes också för att stärka förmågan att genomföra
utvecklingssamtal, utforma överenskommelser och att formulera den framåtsyftande delen av IUP. Hela behovsinventeringen finns att läsa i bilaga 1.
Insatser

Utifrån målen för implementeringsarbetet samt behovsinventeringen planerades
och genomfördes stödinsatser till landets skolor och kommuner. Här nedan redovisas de insatser Skolverket har genomfört.
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Spridning av allmänna råd

Revideringen av de allmänna råden för IUP skedde under hösten 2008. I oktober
och november 2008 lades utkast ut på Skolverkets webbplats och intresserade gavs
därmed tillfälle att komma med synpunkter på skriften. Utkastet skickades även på
remiss bl.a. till Skolinspektionen. Den färdiga versionen fastställdes den 10 november 2008 och gick därefter i tryck. Eftersom de allmänna råden var mycket efterfrågade skickade Skolverket ut 10 exemplar till varje skola som omfattas av förordningsförändringarna och 5 exemplar till varje kommunal skolförvaltning. Totalt
rörde det sig om ca 55 000 exemplar som skickades ut. Trots detta fortsatte man att
runt om i landet beställa och ladda ned materialet. Totalt hade de allmänna råden i
december 2009 beställts i 24 004 exemplar och laddats ned 1 625 gånger.
Informationsinsatser: webb, huvudmän, vårdnadshavare m.m.

Eftersom behovet av information om förordningsförändringarna var mycket stort
hösten 2008, arbetade Skolverket tidigt fram en webbsida med information och
olika stödmaterial. Webbsidan lanserades i slutet av oktober 2008 och har
kontinuerligt fyllts på med nytt material och utvecklats. På webbsidan finns allt
material som tagits fram under implementeringsarbetet samt information om förordningen, vanliga frågor och svar, intervjuer om bl.a. digitala verktyg, sekretessregler och arkivering, tips på litteratur, en film om tankarna bakom förordningsförändringarna m.m. Webbsidan hittas på www.skolverket.se/iup.
Webbsidan har varit mycket besökt och använd. Nedan följer utvald statistik från
lanseringen i oktober 2008 till och med december 2009.
Sida

Sidvisningar

Portalsidan

93 027

Stödmaterial

49 647

Frågor och svar

28 190

Reportage

1

10 188

Skolverket konstaterade att huvudmännen behövde information om sin roll i arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Skolverket har
därför informerat representanter för kommunala skolförvaltningar och nämndsordföranden vid 14 tillfällen runt om i landet mellan februari och oktober 2009. Framförallt har redan befintliga mötesplatser och konferenser där denna grupp träffas
utnyttjats. Anledningen har varit att försöka undvika omfattande konferensadministration samt att bespara målgruppen tid. Alla kommunala huvudmän har på detta sätt erbjudits information. Totalt har ca 330 representanter för ca 150 kommuner
närvarat vid dessa tillfällen. Skolverket medverkade även under hösten 2008 på
Friskolornas riksförbunds skolledardagar med liknande information och träffade
där 38 representanter för ca 25 fristående skolor.
1

Denna avdelning lanserades först hösten 2009.
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En informationsbroschyr om utvecklingssamtalet och IUP avsedd för
vårdnadshavare har utarbetats och översatts till 11 språk: albanska, arabiska,
bosniska (både med kyrilliska och latinska bokstäver), engelska, nordkurdiska,
persiska, polska, ryska, somaliska, sydkurdiska och thai. Urvalet av språk gjordes i
samarbete med ansvariga för Skolverkets webbsida Tema Modersmål och
baserades på deras bedömning av vilka språkgrupper som hade störst behov av en
översättning till sitt eget språk.
Informationen har även anpassats för synskadade och tryckts som punktskrift.
Denna version finns även att ladda ned för utskrift på punktskriftsskrivare.
Synskadade kan dessutom använda sig av ”Lyssna-tjänsten” på Skolverkets
webbplats. För döva och hörselskadade finns en film där de kan se innehållet i
broschyren tecknas på teckenspråk. Statistik över hur många som sett denna film
saknas. Samråd och samarbete i framtagandet av broschyren har skett med elevoch föräldraorganisationer samt med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
40 exemplar av materialet skickades ut till samtliga berörda skolor under våren
2009 tillsammans med beställningsinformation. Utöver dessa har 10 000 exemplar
beställts och 487 exemplar laddats ned. Ingen punktskriftsversion har sålts och
statistik för nedladdning saknas. Nedladdningsstatistiken för översättningarna ser ut
som följer:
Albanska

16

Arabiska

59

Bosniska

23 latinsk och 19 kyrillisk

Engelska

77

Nordkurdiska

24

Persiska

67

Polska

44

Ryska

33

Somaliska

26

Sydkurdiska

16

Thai

155

Representanter för Skolverket deltog vid två seminarier på konferensen Framtidens
lärande är här och nu, arrangerad av tidskriften Datorn i utbildningen tillsammans
med bl.a. Skolverket och Sveriges kommuner och landsting, i maj 2009. Seminarierna handlade om vad man bör tänka på när man använder digitala verktyg i sitt
IUP-arbete. Totalt deltog ca 40 personer i seminarierna.
Hösten 2008 deltog Skolverket vid fem matematikutvecklareträffar anordnade av
Nationellt centrum för matematikutbildning. Vid konferenserna presenterade Skol-
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verket förordningsförändringarna och tankarna bakom dem samt förde en diskussion med deltagarna kring dessa frågor. Totalt nådde Skolverket på detta sätt 250
matematikutvecklare från hela landet.
Konferenser

Konferenser kan vara ett bra sätt att nå ut med information. Ett problem med traditionella konferenser är dock att man når få personer med en förhållandevis stor
insats. Skolverket prövade därför att använda en webbsänd konferens i arbetet med
implementeringen av IUP med skriftliga omdömen. Konferensen genomfördes den
31 mars 2009 och kan fortfarande ses på webbplatsen. Under konferensen var ca
16 000 individuella datorer någon gång inne och följde sändningen. I genomsnitt
stannade varje dator 28 minuter. Personer vid knappt 6 000 individuella datorer har
tittat på eftersändningen. Ca 200 personer besvarade en enkät om vad de tyckte om
konferensen. Sammantaget visade enkätsvaren att man uppskattade innehållet men
var missnöjd med kvaliteten på sändningen, framförallt ljudet. Med tanke på döva
och hörselskadade lärare inom framförallt specialskolan har innehållet i webbkonferensen transkriberats. Texten finns tillgänglig på webbsidan.
Under april 2009 genomfördes en konferensserie om fem konferenser i Arlanda,
Gävle, Göteborg, Malmö och Stockholm riktad till lärare. Innehållet behandlade
dels IUP med skriftliga omdömen och dels Skolverkets nya diagnosmaterial för
bedömningar i matematik och svenska. Sammantaget deltog 1 189 personer vid
konferenserna. På grund av det begränsade antalet platser till konferensserien fördelade Skolverket ett visst antal platser till konferenserna per kommun baserat på
antalet skolor. Varje fristående skola garanterades plats. Platsbegränsningen gjorde
att kommuner och skolor i många fall valde att skicka rektorer eller utvecklingsledare istället för lärare. Med anledning av det stora intresset valde Skolverket att i
efterhand lägga ut omfattande dokumentation från konferensserien på webben med
bl.a. filmade föreläsningar. Utvärderingarna visar att deltagarna var nöjda med konferenserna.
Ett projekt på Skolverket om kunskapsbedömning i särskolan genomförde under
mars 2009 en serie om fyra konferenser där information om IUP med skriftliga
omdömen var en viktig del. Samtliga rektorer från särskolor i landet var inbjudna
till konferenserna och 666 deltagare anmälde sig.
Seminarieserier

En central målgrupp i arbetet med IUP med skriftliga omdömen är rektorerna. Det
är de som enligt förordningen t.ex. beslutar om utformningen av de skriftliga omdömena och avgör om det ska skrivas omdömen om utvecklingen i övrigt inom
ramen för läroplanen, t.ex. social utveckling och förmåga att bedöma och ta ansvar
för sitt eget lärande. 21 regionala utvecklingscentra (RUC) och ett regionalt kommunförbund har på Skolverkets uppdrag genomfört totalt 24 seminarieserier om
IUP med skriftliga omdömen riktade till rektorer. Sammanlagt anmälde sig 2 031
personer till en seminarieserie. Målet för seminarieserierna var att ge deltagarna
insikt i IUP-reformen och Skolverkets olika stödmaterial för att kunna bli resurser
för fortsatt implementering i sina skolor och i sina kommuner eller i sin friskolekoncern. Uppdraget till RUC liksom en lista över anordnarna framgår av bilaga 2.
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Stödmaterial

Med stödmaterial kan man nå ut med information och kunskap på ett effektivt sätt.
I stödmaterial kan man fördjupa diskussionen om tankarna och intentioner bakom
förordningsförändringen samt utveckla vad skolor behöver arbeta med för att IUP
med skriftliga omdömen ska fungera som det är tänkt. Tre olika stödmaterial har
tagits fram. Stödmaterialen har varit efterfrågade av lärare och rektorer. I mars 2009
lades skriften Att skriva skriftliga omdömen ut på webbsidan för nedladdning. Skriften
behandlar kortfattat lokal pedagogisk planering och skriftliga omdömen samt ger
olika exempel på hur dessa kan se ut.
I oktober gavs Rektors arbete med IUP – stöd för analys av utvecklingsbehov ut. I denna
publikation får rektor ett självvärderingsverktyg särskilt utformat att användas inför
ett utvecklingsarbete angående IUP med skriftliga omdömen och dessutom tips om
hur ett sådant arbete kan läggas upp. I november kom slutligen ett stödmaterial
riktat till lärare IUP-processen - Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga
omdömen. Skriften går igenom hela IUP-processen från början till slut och ger
konkret stöd och exempel kring lokala pedagogiska planeringar, uppföljning och
dokumentation, bedömning och skriftliga omdömen, utvecklingssamtal samt
utformningen av den framåtsyftande delen av IUP.
Fram till och med hösten 2009 fanns inte Att skriva skriftliga omdömen att ladda ned
från Skolverkets publikationsdatabas utan endast från IUP-implementeringens egen
webbsida och därför finns ingen nedladdningsstatistik för denna period. Vi vet
dock (bl.a. utifrån utvärderarnas enkäter och intervjuer) att materialet är mycket
känt och använt. Från publikationsdatabasen hade materialet i december 2009
laddats ned i 455 exemplar.
Ett exemplar av Rektors arbete med IUP – stöd för analys av utvecklingsbehov skickades i
oktober ut till samtliga rektorer i landet (ca 4 100 exemplar). Materialet hade i
december 2009 sålts i ytterligare 805 exemplar och laddats ned i 853 exemplar.
Lärarmaterialet IUP-processen - Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga
omdömen lämnade tryckeriet i januari 2010 och skickades då ut i ett exemplar till alla
skolor som omfattas av förordningsförändringen (drygt 6 000 exemplar). Så fort
materialet var klart i slutet av november lades det ut på webbsidan, dock ej i
publikationsdatabasen. Nedladdnings- och försäljningsstaitstik saknades därför i
december 2009.
Utöver dessa publikationer har Skolverket på webbsidan för IUP utformat ett
webbstöd för IUP-processen. Webbstödet går igenom IUP-processen på samma
sätt som lärarmaterialet och ger exempel på lokala pedagogiska planeringar och
skriftliga omdömen. Dessutom kopplar webbstödet de olika delarna i IUPprocessen till relevant litteratur och de exempel och reportage som finns att tillgå
på webbsidan.
Exempel och reportage

Med exempel och reportage har Skolverket velat visa på hur lärare och skolor på
olika inspirerande och framgångsrika sätt utvecklat sitt arbete med den individuella
utvecklingsplanen. Sju skolors arbete har dokumenterats i nio artiklar och två fil-
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mer. I en film beskrivs en skolas arbete med bedömning och utvecklingssamtal och
i den andra får man ta del av ett samtal om IUP-processen mellan lärare och en
extern processledare. Reportagen handlar bl.a. om hur man arbetat med lokala pedagogiska planeringar, dokumentation av elevers lärande och bedömning av detta.
Reportagen finns att tillgå på webbsidan. Reportagesidorna hade totalt sett visats
10 188 gånger i december 2009
Kostnadsredovisning

Budgeten för arbetet har varit totalt 20 mkr för budgetåren 2008-2009. Av dessa
medel har 14 311 690 kr förbrukats. Fullständig kostnadsredovisning framgår av
bilaga 3.
Utvärdering av insatserna

Skolverkets implementeringsarbete har utvärderats av Ramböll Management Consulting AB. Syftet med utvärderingen har varit att bedöma projektets måluppfyllelse, bedöma förutsättningar att nå långsiktiga effekter samt ge förklaringar till varför
resultat har uppnåtts eller ej.
Datainsamling har skett via intervjuer och enkätundersökningar. Intervjuer har
genomförts med huvudmän, skolledare, lärare, projektgruppen, vårdnadshavare,
elever samt med personer på policynivå. Enkäter till lärare och skolledare har samordnats med Skolverkets utvärdering av införandet av skriftliga omdömen. 1 619
enkäter har skickats till rektorer med en svarsfrekvens på 64 procent. Till lärare har
2 849 enkäter skickats ut och svarsfrekvensen ligger här på 63 procent. Detta gör
att resultatet är statistiskt säkerställt. Enkäter har även skickats ut till de skolledare
som följt seminarieserierna i samarbete med RUC. Antalet respondenter är här 2
031 och svarsfrekvensen 65 procent. Vidare har en enkät skickats till deltagarna på
huvudmannaföreläsningarna. 2
Resultat

Den samlade bilden av implementeringsinsatsen är enligt utvärderarna att träffsäkerheten som helhet varit god med väl genomförda enskilda aktiviteter som i hög
grad bidragit till ökad kunskap hos samtliga målgrupper. Insatserna har i lägre utsträckning bidragit till ökad förmåga hos målgrupperna att arbeta med en förändrad
IUP.
Utvärderingen visar att träffbilden för insatser mot lärare är god. Implementeringsinsatserna har nått målgruppen. 90 procent av de svarande uppger att de tagit del av
någon information eller insats från Skolverket. Många lärare har även tagit del av
insatser som riktar sig till andra målgrupper. Konferenserna om IUP och diagnosmaterial får gott betyg medan webbkonferensen får ett sämre omdöme (41 procent
ansåg att innehållet var användbart i låg utsträckning). Detta överensstämmer med
Skolverkets egna uppföljningar. Det är troligt att den dåliga ljudkvaliteten på webbkonferensen har påverkat svaren.
Observera att dessa mätningar gjordes innan stödmaterialen till rektorer och lärare publicerades.
Materialet ”Att skriva skriftliga omdömen” fanns dock tillhanda.
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Kvaliteten på det skriftliga materialet bedöms vara god och innehållet användbart. I
topp ligger de allmänna råden och Att skriva skriftliga omdömen. Informationsbroschyren till föräldrar samt informationen på webben får inte lika högt betyg. Skolverkets insatser har bidragit till ökad kunskap hos lärarna. Utvärderarna slår fast att
implementeringsinsatserna har lett till en signifikant skillnad i kunskap mellan lärare
som har tagit del av Skolverkets insatser och lärare som inte har gjort detta. Detta
gäller samtliga mätta kunskapsaspekter. Insatserna har dock inte i lika hög utsträckning gett lärarna ökade förmågor.
Träffsäkerheten i aktiviteter för skolledare är god. Skolverket har nått ut till målgruppen. I princip samtliga skolledare, 97 procent, har tagit del av någon insats eller
något material angående IUP med skriftliga omdömen. Även seminarieserierna som
utgör den största insatsen för skolledare har en god träffbild. Man kan se att det
främst är skolledare och lärare med utvecklingsansvar som har deltagit i dessa. Nästan hälften av skolledarna har även tagit del av insatser riktade till andra målgrupper. Även rektorerna menar att det skriftliga materialet från Skolverket är av hög
kvalitet. De allmänna råden och Att skriva skriftliga omdömen anses vara mest användbara. Rektorerna är något mer positiva till innehållet i webbkonferensen än
lärarna. Intervjuer visar att omdömet var färgat av de tekniska problemen vid genomförandet.
Kvaliteten i genomförande av seminarieserierna har varierat. Seminarieserierna har i
hög utsträckning enligt avtal behandlat det material som tagits fram av Skolverket.
Generellt sett ges höga omdömen avseende anordnarnas kompetens och förmåga
att förmedla kunskaper. Intervjuerna indikerar dock att det funnits brister i högskolornas kompetens avseende bedömning och IUP med skriftliga omdömen. Det
finns även brister i vissa andra avseenden. Fördjupande diskussioner om Skolverkets material saknas enligt ett 30-tal procent av deltagarna, det fanns mer att önska
av erfarenhetsutbytet och 45 procent anger att de inte har arbetat med autentiska
IUP:er under seminarierna. Även om deltagarna inom seminarieserierna har mycket
varierande syn på genomförandet finns det några anordnare som får genomgående
höga respektive låga omdömen av sina deltagare. Omdömena avser seminarieseriens innehåll och förekomst av fördjupande diskussioner, anordnarens kompetens
och förmåga att förmedla kunskaper, och resultatet av seminarieserien, både kunskapsmässiga och praktiska aspekter.
Seminarieserierna har, trots konstaterade brister, i hög utsträckning gett deltagarna
ökade kunskaper om Skolverkets stödmaterial, god kännedom om de nya bestämmelserna och deras innebörd och syfte, kunskap om vad som kännetecknar en IUP
med skriftliga omdömen som lever upp till förordningens krav samt fördjupade
insikter i IUP-reformen. Seminarieserierna har i lägre utsträckning gett deltagarna
ökad praktisk förmåga. Skolledarna är ändå hoppfulla och 71 procent anser att den
kunskap seminarieserien gett kommer att förbättra förutsättningarna för att arbetet
med IUP sker i enlighet med förordningen.
Insatserna gentemot skolledare har främst bidragit till ökade kunskaper hos målgruppen men de har även gett skolledarna bättre verktyg och ökade förutsättningar
att leda implementeringsprocessen. Resultaten är inte beroende av vilken typ av
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insats skolledarna har tagit del av. Implementeringsinsatserna har dock inte bidragit
till en signifikant skillnad i kunskaper eller praktisk förmåga jämfört med skolledare
som inte har tagit del av Skolverkets insatser.
Skolverkets insatser gentemot huvudmän har haft en låg träffsäkerhet i flera avseenden. Nära 40 procent av deltagarna på huvudmannaföreläsningarna var inte företrädare för huvudmännen. Insatserna mot huvudmännen bedöms dock ha hållit en
god kvalitet. Det skriftliga materialet anses i hög utsträckning vara användbart liksom föreläsningarna.
Förklaringsfaktorer

Utvärderarna har identifierat ett antal faktorer som påverkat implementeringsinsatsen negativt. Framförallt menar man att den sena starten av Skolverkets implementeringsstöd påverkat målgruppernas möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor.
Insatser borde ha satts in redan innan förordningen trädde i kraft. Stödmaterialen
har kommit sent i processen. Tidpunkterna för när olika aktörer har fått information och stöd samt för i vilken ordning olika aktörer fått detta har heller inte varit
optimala. Undersökningen visar bl.a. att skolledare behövt insatser tidigare för att
kunna stödja sina lärare. Samma sak kan sägas om huvudmannanivån. För att kunna stödja sina skolledare i utvecklingen hade de behövt insatser tidigare. I utvärderingen påpekas även att Skolverkets kvalitetssäkringsrutiner av stödmaterial varit
väl omfattande. Man skriver t.ex. att ”Skolverket bör se över sitt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att det är ändamålsenligt givet deras uppdrag”. Skolverket
menar dock att processen har varit nödvändig och väl avvägd för att garantera
stödmaterialens kvalitet.
Metoden för implementeringsinsatsen, dvs. bredden i ansatsen med många olika
typer av insatser, kan ha påverkat implementeringsarbetet negativt. Alternativa vägar för att skapa största möjliga effekt är enligt utvärderarna att tydliggöra vilken
aktör som behöver vad, när i processen behovet finns och arbeta utefter den strategin. Att genomföra intensiva insatser mot en utvald målgrupp, t.ex. skolledare
eller implementeringsansvariga lärare som sedan har särskilt ansvar och mandat att
driva arbetet vidare lokalt kan vara en annan väg. Insatserna har inte i tillräckligt
hög utsträckning förmått att överbrygga glappet mellan kunskaper och förmågor.
Skolledare och lärare har behov av konkreta verktyg, så som mallar, verktyg och
goda exempel. 3
Bristande effektivitet i genomförandet av seminarieserierna påverkar också resultaten. Seminarieserierna är den största insatsen och samtidigt den som det har riktats
mest invändningar mot. Bl.a. har kvaliteten på föreläsarna varierat och det har saknats tillräckligt erfarenhetsutbyte och fördjupande diskussioner.
Hela utvärderingen finns att läsa i bilaga 4.

Observera att Skolverkets stödmaterial som nu finns att tillgå och som innehåller konkreta exempel, inte ingår i denna utvärdering.
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Erfarenheter och slutsatser

Skolverket gör bedömningen att det helhetsgrepp som togs på implementeringen
var nödvändigt. Med hänsyn till de kunskapsbrister som, enligt behovsinventeringen, fanns på många skolor kring hur man omsätter läro- och kursplaner till praktisk
undervisning samt bedömer resultaten av denna, hade inte en fokusering på att
enbart implementera skriftliga omdömen haft någon större effekt. Inte helt ovanliga kommentarer i Skolverkets kontakter med lärare och skolledare har varit att ”nu
måste vi på allvar läsa kursplanerna” eller ”nu implementerar vi verkligen Lpo 94”.
Seminarieserierna för rektorer genomfördes med alltför varierande kvalitet om man
utgår från enkätsvaren från deltagarna. Skolverket gör bedömningen att seminarieserierna hade blivit mer lyckade om Skolverket samlat alla delaktiga i anordnandet
av seminarieserierna till en gemensam utbildningsdag. Detta hade troligtvis åstadkommit en större likvärdighet mellan utbildningarna. När seminarieserierna planerades saknades dock tid för att genomföra en sådan utbildning.
Valet att använda sig av redan befintliga mötesplatser för att nå huvudmännen besparade visserligen Skolverket administrativt arbete men gjorde samtidigt att träffsäkerheten blev lidande. Skolverket gör bedömningen att en större andel huvudmän
nåtts om myndigheten bjudit in till större konferenser för målgruppen.
Kraven på skriftliga omdömen och en framåtsyftande IUP har satt fokus på det
som är skolans kärnuppdrag – kunskapsuppdraget. Implementeringsarbetet kom
igång sent på grund av att uppdraget inte kom förrän i juni 2008 då Myndigheten
för skolutveckling var inne i en avvecklingsfas och Skolverket i en omorganisationsfas. Trots den sena starten har dock Skolverkets olika stödinsatser varit uppskattade och haft god täckning. Stödmaterial till rektorer och lärare finns nu som
grund för skolornas fortsatta arbete. Intresset för att lära sig mer om IUP och
skriftliga omdömen har inte mattats av utan är lika stort som tidigare. Nu vänder
också många skolor blickarna mot de kommande kursplanerna med nya kravnivåer
och den nya betygsskalan.
Hur väl implementeringen lyckats kommer inte att visa sig förrän ytterligare tid har
gått. Att förändra skolkulturer och tankesätt är en långsam process, men det arbete
och de diskussioner som startat på skolorna kommer med stor sannolikhet att fortsätta då de nya läroplanerna och kunskapskraven ska implementeras.
Bilagor

Bilaga 1 – Behovsinventering
Bilaga 2 – Uppdrag till RUC samt lista över anordnare
Bilaga 3 – Kostnadsredovisning
Bilaga 4 – Utvärdering av Ramböll Management Consulting AB
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IUP-implementeringen – inventering och beskrivning av skolors stödbehov
Skolverket har regeringens uppdrag att stödja införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. Målgrupperna för implementeringsinsatserna är huvudmän, rektorer och lärare samt vårdnadshavare och elever. Myndigheten ska vidta de åtgärder och genomföra de insatser som myndigheten bedömer vara de mest ändamålsenliga för en effektiv implementering. Uppdraget ska
genomföras under 2008 och 2009. Skolverket har även fått i uppdrag att revidera
de allmänna råden om IUP och följa upp och utvärdera införandet av skriftliga
omdömen.
Inför implementeringsarbetet har Skolverket gjort en inventering av skolors behov
av stödinsatser. Hur inventeringen genomförts framgår av bilaga.
Sammanfattning
Inventeringen visar att behoven framförallt handlar om fortsatt implementering av
Lpo94. Det handlar alltså om kompetens att planera undervisningen utifrån de nationella målen, att dokumentera och följa upp lärandet och att kunna analysera och
bedöma elevernas prestationer i undervisningen. Till detta kommer förmåga att
uttrycka bedömningarna – både avseende kunskap och social utveckling – i skrift.
Vidare finns fortsatta behov angående kompetens att genomföra utvecklingssamtal
och att formulera den framåtsyftande delen av IUP:n, inklusive utformning av
överenskommelser.
Behoven
Planera

Leif Davidsson pekar i sin utredning Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan på att
dagens målsystem har haft många problem sedan starten. Ett av dem är att systemet inte har förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare.
Problemen berör flera av systemets grundläggande kännetecken, t.ex. det lokala och
nationella ansvaret i användningen av målen. Lärarnas kännedom om alla mål och
hur de skall arbeta med dem bedöms som begränsad. Kursplanerna har heller inte
förklarats eller motiverats och statens intentioner med dem har inte kommit lärarna
till del. Dessutom menar Davidsson att kursplanerna i många fall brister i konkretion och att de uppfattas som otydliga och rent av ”flummiga”.
Frånvaron av tydlighet och enhetlighet i statens budskap till den lokala nivån bedöms av Davidsson ha bidragit till att lärarna varit hänvisade till egna lösningar i sitt
lokala planeringsarbete. Lärarna har t.ex. ägnat åtskillig tid till att ta fram lokala
kursplaner och lokala betygskriterier trots att det inte finns något författningskrav
eller annat beslut att man skall göra det. Målsystemet som sådant uppfattas enligt
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Davidsson som för komplicerat och abstrakt, vilket medfört att lärare som ska tolka och tillämpa styrdokumenten har haft uppenbara svårigheter. (SOU 2007:28)
Lärare och skolledare behöver alltså hjälp med att utveckla sin läroplans- och kursplaneförståelse och kompetens, dvs. att kunna tolka och omsätta styrdokumenten
till praktisk undervisning i de olika årskurserna – den lokala pedagogiska planeringen.
Man fastnar ofta i nedbrytning av mål att uppnå. De behöver också kunna sätta ord
på vad de ska göra för att komma vidare till hur undervisningen ska bedrivas.
I punktform kan behoven beskrivas så här; skolledare och lärare behöver:
•
•
•
•
•

vara förtrogen med kunskapsuppdraget samt kunskapssynen i läroplaner
och kursplaner,
arbeta konkret med att tolka målen i både läroplan och kursplaner,
kunna planera tillsammans i arbetslag eller ämneslag,
koppla målen till undervisningen och välja i vad och hur (arbetssätt och arbetsformer) man ska undervisa, och
kunna förklara skolans uppdrag och kunskapssyn för elever och vårdnadshavare.

Dokumentera

När undervisningen är planerad och genomförs behöver den följas upp och dokumenteras för att sedan kunna bedömas. För att kunna göra det behöver man veta
olika saker. För det första vad det är eleverna ska utveckla för kunskaper och förmågor i undervisningen (annars vet man inte vad det är som ska bedömas i deras
arbete) och för det andra utvecklade tankar kring hur man konkret ska gå tillväga
när man analyserar och bedömer deras kunskapsprogression. Även här är det alltså
a & o att den lokala pedagogiska planeringen är rätt och riktigt utförd.
Man behöver även avpassade dokumentationsmetoder för att följa upp elevernas
utveckling och lärande. Här pekar Skolverket i rapporten Hur används individuella
utvecklingsplaner? på behovet av system för regelbunden uppföljning och kommunikation av elevernas lärande, särskilt vad gäller den ämnesvisa uppföljningen. Det
kan röra sig om t.ex. portfolio, veckotest, elevdagböcker och loggböcker.
Bedöma

Lärare behöver utveckla sin bedömarkompetens. För att bli bättre på att bedöma
behöver de bli bättre på att koppla mål till undervisning och bedömning. Ett
gemensamt språk behöver utvecklas på varje skola eftersom olika tolkningar ger
olika bedömningar. Frågor som lärare och skolledare behöver besvara för att kunna
arbeta med kunskapsbedömningar mot de nationella målen är t.ex.: Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor ska jag bedöma? Hur bedömer jag dem summativt
och formativt? Vad ska jag låta eleven göra för att få underlag? Vad ska jag ha med
i de skriftliga omdömena?
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I punktform kan behoven beskrivas så här; skolledare och lärare behöver:
•
•
•
•
•
•
•
•

förstå vad som är kunskapskvalitet/förmågor,
förstå vad som ska bedömas i elevernas arbete,
förstå skillnaden mellan att värdera och beskriva en elevs kunskaper,
förmåga att analysera och dokumentera kunskapsprogression,
utgå från kompetens inte brist även när det är ”svagpresterande elever” i
den formativa bedömningen,
träna sig själva samt eleverna i att reflektera och bedöma sitt eget lärande,
utveckla ett gemensamt och professionellt språk, och
kunna sätta ord på elevernas lärande dvs. kunna konkret redogöra för och
konkretisera vilken kompetens som utvecklas när man jobbar på ett visst
sätt utifrån ett visst innehåll.

Skriva omdömen

Att formulera omdömen i skrift är den enda nya kompetensen i sammanhanget. Att
planera, dokumentera och bedöma har ingått i lärarens uppdrag i femton år. Kravet
på skriftliga omdömen är dock nytt och här behöver lärarna utveckla en ny kompetens. Det uttrycks även behov av tid för att skriva dessa. I sammanhanget är det
också mycket viktigt att utforma ett gemensamt professionellt språk så att skolledare och lärare har något att utgå från då de reflekterar kring och övar sig i att skriva
omdömen.
Man får inte uttrycka sig kränkande i omdömena. Detta blir särskilt aktuellt om
skolan beslutat att utfärda omdömen om elevens sociala utveckling då sådana kan
vara extra känsliga då de tangerar elevens person. Lärare behöver därför vara på det
klara med vad ett skriftligt omdöme ska/bör innehålla och inte, samt hur det kan
formuleras. Ett avskräckande exempel på detta kan läsas i Lärarnas tidning nr 18
2008 i en insändare där en sjuårig elev fått ett betygsliknande omdöme (C i en skala
A-C) i social mognad.
SECO menar att det är mycket viktigt att lärare känner till vad en bedömning av
elevens ”sociala utveckling” ska grunda sig på och hur denna ska uttryckas och
förutspår att omdömen kring social utveckling inte kommer att respektera elevers
integritet snarare än kränka dem. Det blir ett problem om omdömena inriktar sig
för mycket på eleven som privatperson snarare än som elev. Risken då är större att
läraren inte ser gränserna, och börjar uttrycka sig i egenskap av kurator, socionom,
ställföreträdande förälder osv., snarare än att läraren skriver direkt elaka saker eller
saker som kränker den enskilda elevens värdighet.
Ett hinder för att IUP-reformen ska bli framgångsrik enligt Hur används individuella
utvecklingsplaner? är att dokumenten blir allmänna handlingar som är offentliga. Om
man av integritetshänsyn avstår från att ta upp väsentliga frågor är risken stor att
hela IUP-reformen trubbas av. Problemet är enligt Skolverkets bedömning i hög
grad en fråga om kompetensutveckling i det man skulle kunna kalla för bedömningsförmedling, som innefattar hur läraren underbygger och språkligt formulerar sina
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bedömningar. När läraren känner tryggheten att inte hamna i kommunikativa dilemman kommer sannolikt sekretessfrågan och offentlighetsprincipen att upplevas
mindre problematiska. Här finns alltså ett utvecklingsbehov.
Kommunikation och utvecklingssamtal

Skriftliga omdömen är ett komplement till den muntliga information som ges vid
utvecklingssamtalet. Det är den muntliga informationen och bedömningen som är
utgångspunkten. Ett utvecklingsbehov vår inventering visar på är att lärare behöver
bli bättre på att kommunicera målen till eleven, formulera sig kring elevens uppnådda resultat i förhållande till mål och lokal pedagogisk planering och på att
kommunicera med eleven och vårdnadshavarna vid utvecklingssamtalet. Angående
utvecklingssamtalet har både föräldrar och elever på flera ställen i Skolverkets undersökning inför Hur används individuella utvecklingsplaner? framfört en kritisk synpunkt. De menar att lärarna uttrycker sig i alltför allmänna positiva termer, som ger
litet av saklig och användbar information. För att kunna stödja eleverna så att de
utvecklas i riktning mot målen behöver skolans insatser för arbetet med IUP beskrivas på ett konkret sätt.
Man behöver även bli bättre på att lägga upp utvecklingssamtalet så att det blir ett
trepartssamtal i enlighet med de allmänna råden och arbeta med att nå de föräldrar
som inte kommer till föräldramöten eller utvecklingssamtal.
I rapporten framgår också att lärare behöver förbättra informationen till elever och
föräldrar – inte bara via utvecklingssamtalen och de individuella utvecklingsplanerna utan fortlöpande – så att den blir förståelig utifrån skolans uppdrag och undervisningens utformning.
I punktform kan behoven beskrivas så här; skolledare och lärare behöver:
•
•
•
•
•

skilja på informationssamtal och utvecklingssamtal,
utveckla utvecklingssamtalen och samtalsmetodiken vid dessa,
utveckla samarbetet mellan skola och hem,
förbättra kommunikationen med vårdnadshavare med annat modersmål än
svenska, och
utveckla både lärarens och elevens förberedelser inför utvecklingssamtalet.

Den framåtsyftande IUP:n

Den individuella utvecklingsplanens främsta syfte är fortfarande att vara ett verktyg
för elevens utveckling så långt som möjligt mot strävansmålen. Även de skriftliga
omdömena ska vara formativa till sin karaktär och peka på elevens utvecklingsmöjligheter. IUP-dokumentet kompletterar och dokumenterar utvecklingssamtalet.
Det är fortsatt ett behov för lärare att utveckla kompetensen att skriva en framåtsyftande IUP som är vägledande för lärarens upplägg av undervisningen och för
med vad och hur, eleven ska arbeta för att komma vidare samt för vad vårdnadshavarna kan bistå med. Särskilt utpekas hur-frågan. IUP innehåller ofta vad eleven ska

Skolverket

Bilaga 1
2009-01-28
5 (10)

arbeta vidare med men sällan hur detta ska gå till och hur skolan kan/ska stödja
eleven i detta.
Det finns också behov att få vägledning i vilka överenskommelser man kan göra
med elever och vårdnadshavare och hur dessa kan dokumenteras, samt vilken
(rättslig) ställning de egentligen har. Vad händer om någon part inte uppfyller det
överenskomna? Det finns även behov av information om detta till elever och vårdnadshavare.
SECO hävdar att problemet är större för elever än vad det är för föräldrar och lärare inte minst för att det framför allt är eleven som måste leverera den prestation
som har kommit överens om. Hur mycket kan man binda upp en elev på? Om
skolan och föräldrarna är överens, men inte eleven, vad händer då? Man ska också
tänka på att för högt ställda krav i en individuell utvecklingsplan, som sedan inte
följs, kan få stora konsekvenser för eleven senare i kontakten med föräldrarna, om
det är så att föräldrarna har stött den individuella utvecklingsplanen men inte eleven.
Skolverket (Hur används individuella utvecklingsplaner?) ser tecken på att lärarna är
osäkra på vad man får och inte får skriva i den individuella utvecklingsplanen. Man
söker därför vägar för att slippa skriva känsliga saker med konsekvensen att det
som skrivs i planen tunnas ut. Dokumentets status visavi offentlighetsprincipen
skapar osäkerhet hos lärarna. Frågorna kring vad som kan lämnas ut och till vem
och procedurerna kring detta är olösta. Beträffande frågor om handhavandet av
dokumenten och arkivering råder fortfarande stor osäkerhet. Från några kommuner har framhållits att frågor kring sekretess och förvaring av dokumenten upplevts
som problematiska av lärarna och möjligen varit ett hinder i utvecklandet av IUPverktyget och en försvårande faktor i kommunikationen med föräldrarna. Behov
finns alltså av information om dessa saker.
Ett ytterligare behov i sammanhanget är att sporra och utmana duktiga elever till
vidare utveckling. Skolverket visar i Hur används individuella utvecklingsplaner? att IUP
har liten betydelse när det gäller att sporra och utmana duktiga eller särbegåvade
elever att gå vidare i sin utveckling. Tyngdpunkten i arbetet med upprättandet av
åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner läggs på elever som ej uppnått
eller riskerar att ej nå målen. Man saknar på de flesta håll strategier för att hitta bra
insatser och utmaningar för duktiga eller särbegåvade elever. Dessa saknar de utmaningar som skulle kunna utformas utifrån målen att sträva mot i läroplan och
kursplaner.
Ytterligare ett behov kopplat till åtgärdsprogram som framkommit är att lärare kan
vara osäkra på kopplingen mellan IUP och åtgärdsprogrammet. I delar kan dessa gå
i varandra och här känner man en osäkerhet.
Generella informations- och kompetensbehov

Skolverket menar (Hur används individuella utvecklingsplaner?) att oklarheter angående
hur IUP ska definieras skapar onödiga frågor och osäkerhet vilka möjligen skulle
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kunna undvikas genom ytterligare förtydliganden från statens sida Det finns anledning att med utgångspunkt i grundskoleförordningen bestämma sig för hur IUP
skall definieras. När man inser att IUP enligt bestämmelserna står för det dokument som upprättas efter genomfört utvecklingssamtal och inget annat, undanröjer
det onödiga funderingar om vad som kan skrivas och vad som kan tas upp muntligt.
I rapporten pekar Skolverket också på risken med mallar. Det finns behov av kompetens att hantera dem alternativt kompetens att klara sig utan dem. Det finns en
risk att lärare alltför snabbt och utan egentlig grund släpper beprövad erfarenhet
som visat sig fungera väl, i synnerhet där lärarna oreflekterat erbjuds externt framtagna mallar och blanketter. Lärare som varit trygga i sitt eget sätt att följa upp och
dokumentera elevernas kunskapsutveckling kan genom IUP bli osäkra på om de
har gjort rätt. En utvecklingsledare gav följande kommentar: ”Se upp med att köpa
ett färdigt system och sedan utforma en grundtanke om IUP från det. Då finns det
risk för att själva IUPprocessen får lida för det.”
Det finns även risker med en långt driven datorisering, t.ex. att mallarna kan bli
alltför stereotypa och begränsande eller att kommunikation via datorn får ersätta
samtalet. Man pekar också på problemet med att inte alla föräldrar har tillgång till
dator. Paradoxalt nog kan IUP:n, om den blir alltför mekanisk och mallarna får
ersätta lärarens erfarenhetsbaserade ”tysta” kunskap, leda till en deprofessionalisering. Karin Wennbo pekar i en analys av individuell planering just på denna risk:
”Skolor som inte upplever att en IUP är en metod som förbättrar det dagliga arbetet i skolan hamnar lättare i metodtänkande. Man köper oreflekterat ett koncept
eller mall utan att göra professionella ställningstaganden kring effekter”.
Det är således mycket viktigt att det finns kompetens på huvudmanna- och förvaltningsnivå för detta arbete, liksom att rektorer har kompetens och tid för att arbeta
med sina lärare kring detta. Det efterfrågas stöd i att få igång denna utvecklingsprocess. Skolledare behöver veta hur man kan arbeta lokalt, redskap och tankestöd för
detta samt en organisation för arbetet med nyckelpersoner och grupper. De behöver koppla IUP till själva skolans kärnuppdrag.
I Hur används individuella utvecklingsplaner? framgår också att utvecklingsbehov finns
angående kopplingen mellan IUP-processerna och skolans kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning då den i det närmaste är obefintlig. Skolverket ser inga tecken på
att erfarenheterna av det intensiva arbetet med individuell planering och dokumentation i samband med IUP tas till vara i skolans kvalitetsredovisning. Denna förefaller leva sitt eget liv och nämns över huvud taget inte i samtal kring IUP som förts
med rektor och lärare. Den individuella utvecklingsplanen får därmed inte den roll
som styrinstrument för ökad måluppfyllelse som den enligt regeringens kvalitetsprogram för skolan var avsedd att ha. Uppföljnings- och planeringskedjan är svag
och informationsutbytet mellan de olika ansvarsnivåerna brister. IUP-dokumenten
och det uppföljningsarbete som föregår dessa är viktiga underlag för den samlade
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verksamhetsanalys som skall prägla skolans kvalitetsredovisning. Detta kräver dock
ett systematiskt arbete i flera led.
Rapporten visar också att IUP inte förefaller ha fått den betydelse vid övergångar
inom utbildningssystemet som lyfts fram av den expertgrupp som förberedde införandet av IUP och senare i de allmänna råden. Summativa mått på elevernas uppnådda ämneskunskaper tenderar att ta över de mer framåtsyftande utvecklingsmålen i samband med överlämnandet av information till nästa stadium.
Vår behovsinventering visar även att information till vårdnadshavare och elever är
efterfrågad och elever lyfter i detta sammanhang vikten av information som är anpassad till eleverna.
Särskolan

Våra kontakter med representanter för särskola visar på liknande behov som för
grundskolan. En fråga som kom upp var dock hur man hanterar omdömen för
elever med anpassad studiegång och kursplanernas uttryck om att anpassa målen
”efter elevens förutsättningar”. Önskemål uttrycktes ändå om att Skolverket i sina
insatser och material tydligt ska visa att man även vänder sig till särskolan, t.ex. med
ett eget kapitel i stödmaterialet (man vill ingå i de material som vänder sig till
grundskolan) till lärare och egna träffar.
SPSM pekar på att det stora behovet på särskolan handlar om att få dem att tänka
på kunskapsuppdraget och bedömning över huvud taget. Detta gäller extra mycket
på Träningsskolan. Det finns enligt SPSM en kultur i särskolan att ”detta inte rör
deras elever”.
Insatser
I våra kontakter under arbetet med behovsinventeringen har vi efterfrågat synpunkter på vilka stödinsatser man tycker att Skolverket ska genomföra samt på hur dessa
bör utformas. Utifrån denna information samt utifrån diskussioner i projektgruppen har vi kommit fram till vilka insatser vi tänker genomföra. För vidare läsning
om det hänvisas till kommande arbetsplan för projektet 2009.
De representanter för våra målgrupper som vi träffat vill att Skolverket:
Planera och bedöma

•

arbetar med att utveckla styrsystemsförståelsen i målgrupperna,

•

definierar lokal pedagogisk planering till skillnad från att bryta ner mål,

•

ger stöd i utformandet av den lokala pedagogiska planeringen,

•

uppmanar skolorna att gräva i läroplanerna – det handlar om att implementera Lpo94,

•

stödjer utvecklingen av kunskapssyn och kursplanekompetens,
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•

stödjer bedömarkompetens för formativ bedömning,

Dokumentera

•

ger stöd i hur man ska tänka när man använder digitala verktyg,

Skriva omdömen och framåtsyftande IUP

•

ger stöd i tillvägagångssätt och i hur man kan utforma och skriva skriftliga
omdömen och framåtsyftande planering,

•

ger konkreta exempel på IUP med skriftliga omdömen med kommenterande text från olika årskurser,

•

i sina exempel visar hur lärare med väldigt många elever hanterar skriftliga
omdömen,

Kommunikation och utvecklingssamtal

•

tipsar om material och litteratur om samarbete mellan skola och hem,

•

tillhandahåller informationsmaterial till elever/vårdnadshavare som skolorna kan dela ut,

•

tänker på att nå ut till föräldrarna och väver in hur man kan arbeta med detta i stödmaterialet till skolorna,

•

tar fram ett studiecirkelmaterial för föräldrar via något studieförbundet, exempelvis studiefrämjandet,

Generella informations- och kompetensbehov

•

arbetar med att nå ut via webben,

•

utnyttjar samrådsparternas webbplatser för att sprida information,

•

ger modeller att arbeta efter för hur skolor kan utveckla sitt arbete,

•

tar fram verktyg, processer och material som hjälper lärarna att förstå reformens innehåll och får dem att konkretisera sina tankar. Stödmaterialet
behöver innehålla tydliga skrivningar och information som inte kan feltolkas,

•

ger ut ett stödmaterial som går att använda i skolans pedagogiska diskussioner och som är så bra så att rektor kan använda det i skolans utvecklingsarbete,

•

anordnar kompletteringsutbildningar för lärare,

•

upprättar en bank av goda föreläsare/seminarieledare eller motsvarande
inom området kvalitativ bedömning och individuella utvecklingsplaner,
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•

står för vikariekostnader vid studiedagar,

•

anordnar konferenser med samma upplägg som i mål år 3implementeringen,

•

anordnar utbildningstillfällen så att alla får höra samma sak,

•

anordnar arenor för erfarenhetsutbyte,

•

i eventuellt samarbete med externa aktörer är de som bjuder in till mötesplatser och seminarier,

•

låter kommunerna själva välja vilka som ska få komma till seminarieserier,

•

utser rektorer till implementeringsansvariga då de är nyckelgruppen i detta
arbete,

•

ger information om ansvarsfördelningen i förordningen,

•

arbetar för att lärarutbildningen ska få studenterna att förstå styrsystemet
och att anordna fortbildningar för yrkesverksamma,

•

använder rektorsutbildningen,

•

tänker särskilt på storstäderna och på avstånden i norrland och sätter in extra resurser för att nå ut här,

•

inte visar exempel som är förenklade, och

•

visar avskräckande exempel.

I sammanhanget påpekas att man tycker att Skolverket inte ska gå ut och peka med
hela handen och säga att så här ska det vara utan snarare bjuda in till dialog och
vara ödmjuk i sin framtoning. Dock ska man vara tydlig med att detta är ett krav
och att vissa saker måste finnas på plats.
Man har även pekat på insatser som man tycker att huvudmännen ska genomföra.
Dessa påpekanden tycker man kan arbetas in i Skolverkets stödmaterial eller föras
fram vid konferenser och seminarier.
Huvudmännen ska:
•

avsätta tid till det som är skolan grunduppdrag,

•

avsätta tid för lärare att prata om rätt saker,

•

anordna erfarenhetsutbyten och diskussionsforum som utvecklar lärares
kunskaper,

•

ha ett system på förvaltningsnivå för att föra ut kunskap till lärarna, och

•

bygga upp en implementeringsorganisation, och tänka på att implementering tar tid/ork från arbetet med eleverna.
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Bilaga
Genomförandet av inventeringen av skolors stödbehov

Inventeringen har genomförts på följande sätt:
-

Samtal med Helena Moreau och Steve Wretman om deras erfarenheter utifrån deras arbete med kunskapsuppdraget och IUP i olika kommuner (7
november 2008).

-

Tillvaratagande av den kunskap som finns i projektgruppen utifrån tidigare
arbete med IUP. (13 november 2008).

-

Diskussion med Skolverkets kommunala referensgrupp. (20 november
2008)

-

Insamling av synpunkter vid medverkan på konferenser:
NCM:s matematikutvecklarkonferenser (november och december 2008).
Friskolornas riksförbunds skolledardagar (28 november 2008).

-

Diskussion med samrådsparter enligt regeringsuppdraget (27 november
2008 och 15 januari 2009).

-

Diskussion med representanter för de skolor MSU arbetade med i den förra
implementeringsomgången. (2 december 2008)

-

Diskussion med särskolerektorer 9 januari samt besök på Smedbyskolans
särskola i Upplands Väsby 21 januari 2009.

-

Möte med Lennart Rådbrink, SPSM 9 januari 2009.

-

Tillvaratagande av slutsatser i rapporter.
Slutrapport, Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att stödja arbetet
med individuella utvecklingsplaner (U2005/3949/S), MSU 2007-02-01.
Hur används individuella utvecklingsplaner, Skolverket 2007.
SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan.
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Uppdrag till RUC/RKF
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stödja införandet av en förändrad
individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Uppdraget ska
genomföras under 2008 och 2009. Skolverket har även på uppdrag reviderat de
allmänna råden om IUP och ska följa upp och utvärdera införandet av skriftliga
omdömen. Uppdragen har getts med anledning av förändringarna i grundskoleförordningen 7 kap § 2, sameskolförordningen 5 kap § 3, specialskoleförordningen 8
kap § 1 och särskoleförordningen 7 kap § 1 samt förordningen om fristående skolor 1 a kap § 8.
Mål för implementeringsarbetet av den förändrade IUP:n är att:
-

huvudmän och skolledare som nåtts av implementeringsinsatser anser att
de har bättre förutsättningar att stödja sina skolor i arbetet med upprätta en
IUP i enlighet med förordningens krav,

-

rektorer som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har bättre förutsättningar att ta beslut om utformningen av de skriftliga omdömena,

-

lärare som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har utvecklat sin
förmåga att skriva en IUP i enlighet med förordningens krav, och att

-

huvudmän, skolledare och lärare har god tillgång till stödmaterial, information om de nya bestämmelserna och deras syfte samt god kunskap om
dessa.

En av de insatser Skolverket planerar i implementeringsarbetet är seminarieserier
riktade till rektorer. Vi planerar för 23 st. seminarieserier om tre träffar för 80 deltagare. 1 840 st. rektorer får på detta sätt tillfälle att träffas vid tre tillfällen för att
diskutera IUP med skriftliga omdömen.
Seminarieserien vänder sig i första hand till rektorer i grundskolan, sameskolan,
specialskolan och den obligatoriska särskolan. Tjänstemän på förvaltningsnivå eller
i en friskolekoncern (t.ex. utvecklingsledare) eller lärare med utvecklingsansvar, kan
om huvudmannen finner detta lämpligt, ersätta rektor.
Syftet med seminarieserien är att deltagarna ska få djup insikt i IUP-reformen och
Skolverkets olika stödmaterial för att kunna bli resurser för fortsatt implementering
på sina skolor och i sina kommuner eller i sin friskolekoncern. Uppdraget kan även
knytas till skolornas implementeringsarbete med målen i årskurs 3.
Uppdragets lydelse
RUC/RKF ska på uppdrag av Skolverket genomföra X seminarieserie/r om tre
träffar där träff 1 ligger senast 30 juni, träff 2 vid höstterminens start och träff 3
senast 20 december 2009. Tidpunkterna kan diskuteras. Om det blir svårt att få
deltagare till en första seminarieträff under våren kan serien förskjutas och starta till
hösten med den avslutande tredje träffen under vårterminen 2010.
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För arbetet utgår ersättning om 120 000 kr. per seminarieserie. Seminarieserierna
ska vara kostnadsfria för deltagarna om antalet deltagare är 80 st. eller lägre. Om
antalet deltagare överskrider 80 st. kan uttagandet av en kostnad per deltagare diskuteras. Om antalet deltagare understiger 40 st. vid seminarieseriens start ska uppdragstagaren kontakta Skolverket. Skolverket tar då ställning till om seminarieserien
ska genomföras eller om ersättningsnivån ska sänkas.
Uppdragstagaren ansvarar för administreringen av anmälningar och intagning till
seminarieserien. Uppdragstagaren ska ge möjlighet för alla skolhuvudmän i sitt
upptagningsområde att få plats på seminarieserien. Observera att vissa uppdragstagare delar upptagningsområde. Följande upptagningsområden föreslås för uppdragstagarna. Uppdragstagaren kan även rekrytera deltagare från andra län.
CKS,
Linköpings universitet
Forum för skolutveckling,
Högskolan Väst
GRUC, Göteborgs universitet

Östergötlands län

Göteborgsregionens kommunalförbund

Västra götalands län

PUD, Högskolan Dalarna

Dalarnas län och Örebro län

PULS Högskolan för lärande och kommuikation Jönköping
PUX,
Högskolan i Gävle
RegPed, Uppsala universitet

Jönköpings län

RUC, Högskolan Halmstad

Hallands län

RUC, Högskolan i Kalmar

Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län

RUC, Högskolan i Skövde

Västra götalands län

RUC, Karlstad universitet

Värmlands län och Örebro län

RUC, Luleå tekniska universitet

Norrbottens län

RUC, Malmö högskola

Skåne län

RUC, Mälardalens högskola

Västmanlands län, Södermanlands län och
Örebro län

RUC, Stockholms universitet

Stockholms län och Gotlands län

RUC, Umeå universitet

Västerbottens län

RUC, Växjö universitet

Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län

RUCK, Högskolan Kristianstad

Skåne län

RUN, Mittuniversitetet

Jämtlands och Västernorrlands län

Västra götalands län
Västra götalands län

Gävleborgs län
Uppsala län
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Uppdragstagaren ansvarar även för att seminarieserien genomförs enligt Skolverkets instruktioner och för att den personal som används för detta har lämplig kompetens.
Instruktioner
Seminarieseriens mål

Deltagarna ska få bättre förutsättningar att stödja skolor i sina kommuner i arbetet
med utforma en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen (IUP) i enlighet med förordningens krav.
Detta innebär att de efter deltagande i seminarieserien ska:
-

ha god kännedom om de nya bestämmelserna, deras innebörd, och deras
syfte,

-

veta vad som kännetecknar en IUP med skriftliga omdömen som lever upp
till förordningens krav,

-

kunna analysera vilket behov av stöd och kompetensutvecklingsinsatser
som finns på skolan/i kommunen, och

-

kunna erbjuda en fungerande ”verktygslåda” för lärarnas fortsatta arbete.

Genomförande

Seminarieserien ska innehålla följande:
1. Genomgång av och fördjupade diskussioner utifrån departementspromemorian En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, Skolverkets Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och de stödmaterial Skolverket tar fram. Den information som finns på
www.skolverket.se/iup kan också användas som underlag.
2. Diskussioner utifrån deltagarnas skolors arbete med att:
o utforma den lokala pedagogiska planeringen utifrån de nationella
målen,
o följa upp och dokumentera elevernas lärande,
o formativt bedöma elevernas lärande,
o utforma och skriva skriftliga omdömen,
o kommunicera med elever och vårdnadshavare, och
o skriva den framåtsyftande delen av IUP.
3. Erfarenhetsutbyte utifrån autentiska IUP:er framtagna på de olika skolorna.
Kompetenskrav

Den personal som arbetar med genomförandet av seminarieserien ska ha relevant
utbildning och kompetens och ska:
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-

vara väl insatta i styrsystemet för skolan,

-

ha erfarenhet av arbete med utformning av undervisning i grundskolan utifrån de nationella målen och formativ bedömning, och

-

ha erfarenhet av att leda kurser, hålla föreläsningar och leda seminarier på
högskolenivå.

Uppföljning och utvärdering

Uppdragstagaren ska inför den första träffen i seminarieserien skicka deltagarförteckningen till Skolverket. Av deltagarförteckningen ska framgå deltagarens namn,
befattning, skola/arbetsplats, huvudman, kommun och e-postadress.
Seminarieseriens deltagare kommer vid det andra respektive tredje seminarietillfället
att få besvara en webbenkät om seminarieseriens kvalitet enligt Skolverkets formulär.
Lista över anordnare
Anordnare

Antal serier

CKS och ISAK vid
Linköpings universitet
Högskolan Väst
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Göteborgs universitet
Göteborgsregionens kommunalförbund

1
1
1

PUD vid Högskolan Dalarna

2

Högskolan för lärande och kommuikation Jönköping

1

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid
Högskolan i Gävle
Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet
RUC på sektionen för Lärarutbildning vid Högskolan i Halmstad
RUC vid Högskolan i Kalmar
RUC vid Växjö universitet
RUC vid Högskolan i Skövde

1

RUC vid Karlstad universitet

1

Luleå tekniska universitet

1

RUC vid Malmö högskola

1,5

Högskolan Kristianstad Uppdrag AB
RUC vid Mälardalens högskola

1,5
1

RUC vid Stockholms universitet

3

RUC vid Umeå universitet

1

RUN vid Mittuniversitetet

1

1

1
1
1
1
1
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Ekonomisk redovisning
Aktiviteter

Expenser
2008
2009
Totalt per post
Löner
779 468 1 997 691
2 777 159
Annonsering och trycksaker
5 624
103 334
Resor, boende, utlägg, traktamenten etc.
137 861
105 330
Konferenser
1 035 000 1 033 918
Allmänna råd, stöd- och informationsmaterial
388 240
882 901
1
Överföringar till andra projekt
3 042 605
500 000
Reportage
535 901
Webbkonferens
128 928
Extern utvärdering
158 360
Seminarieserier
2 880 000
Totalt utan löner
4 609 330 6 328 672
Totalt med löner
5 388 798 8 326 363

Överföringar 2008 till projektet utveckling av nationella prov i svenska och svenska som
andraspråk samt för utformning av diagnosmaterial för bedömning, nationella prov och prov- och
bedömningsbanken.

1
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SAMMANFATTNING
Myndigheten för skolutveckling fick sommaren 2008 i uppdrag att stödja
införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen
(IUP), ett uppdrag som sedermera flyttades över till Skolverket i och med
myndighetsnedläggningen. Ramböll Management har utvärderat insatsen med
avseende på effekterna av genomförda insatser i termer av positiv utveckling av
kunskap, färdigheter, attityder och beteenden hos projektets målgrupper.
Dessutom har utvärderingen fokuserat de sätt som implementeringen har
genomförts på och om de är optimala. De huvudsakliga slutsatsernga av
utvärderingen sammanfattas nedan tillsammans med en sammanfattning av
utvärderarens rekommendationer inför det fortsatta arbetet.
Implementeringsinsatsens resultat
En förutsättning för att det mest långsiktiga målet i projektet om en IUP enligt
förordningen ska kunna nås krävs att två villkor är uppfyllda. För det första krävs
att genomförandet har skett som planerat. För det andra krävs att
förändringsteorin är konsistent och att de resultat som man avsett att uppnå på
kortare sikt har uppnåtts.
Utvärderingen visar att projektet har varit framgångsrikt i arbetet att utveckla
deltagarnas kunskap. Samtidigt visar resultatet av datainsamlingen att projektets
avtryck är svagare i de mer långsiktiga målen. När det gäller bidraget till en
stärkt förmåga är inte möjligt att se en skillnad mellan de grupper som har
deltagit och de som inte har deltagit i Skolverkets aktiviteter för dessa
målsättningar. Det finns dock en chans att det material som nu finns tillgängligt
via Skolverkets hemsida i framtiden kommer att kunna bidra till en stärkt
förmåga.
I en värdering av i vilken grad projektet kan komma att bidra till de långsiktiga
målen bygger värderingen på i vilken mån projektet har uppnått målen på
kortare sikt. Om projektet har bidragit till avsedda resultat på kort sikt finns det
också en sannolikhet att de kommer att bidra till avsedda resultat på längre sikt.
Ramböll bedömer, i enlighet med detta resonemang, att sannolikheten att
implementeringsprojektet på ett avgörande sätt kommer att bidra till effekterna
är liten. Om avtrycket hade varit starkare i de delar som rör förmågan skulle
sannolikheten vara större.
Faktorer som förklarar implementeringsinsatsens resultat
Resultatet av Skolverkets implementeringsinsats har med stor sannolikhet
påverkats av ett antal faktorer kopplade till skolans/kommunens interna
verksamhet, så som målgruppernas förkunskaper samt resurser och forum för
kunskapsöverföring liksom av omständigheter på myndighetsnivå, så som
nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling. En viktig slutsats är dock att
insatsens resultat även i stor utsträckning har villkorats av hur Skolverket har
styrt och genomfört implementeringsinsatsen.
Styrningen kan i korthet ses som framgångsrik vad gäller inriktningen på
implementeringsinsatsen där Skolverket har valt att även ge stöd i frågor som
rör vidare implementeringen av Lpo 94. Svagheter i styrningen utgörs främst av
att arbetet initierades sent på myndigheten och att insatsen inte i tillräckligt hög
grad anpassades till ett verksamhetsperspektiv. Förseningen av projektstarten
kom dock även att ytterligare bidra till att anpassningen till skolornas
verksamhet försvagades. Enskilda aktiviteter bedömer Ramböll höll hög kvalitet i
innehåll och genomförande.
Utvärderingen visar att skolledare inte i rätt tid eller i tillräcklig omfattning fick
tillgång till stödmaterial respektive stöd i kunskapsspridningen internt bland
annat på grund av att Skolverkets kvalitetssäkringsrutiner drog ut på tiden. En
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central slutsats i utvärderingen som Skolverket också måste hantera i det
fortsatta arbetet med skolutveckling rör hur insatser i utvecklingsprojekt ska
kvalitetsgranskas. I utvecklingsuppdragen kommer kvalitet alltid bygga på en
sammanvägning mellan innehållslig kvalitet och dess timing i förhållande till den
verksamhet som avses . Om Skolverket i det fortsatta arbetet med skolutveckling
alltför mycket fokuserar på kvalitet i insatsen kommer det att leda till att
insatsen riskerar att kraftigt förlora i relevans och slagkraft.
Rekommendationer inför framtida satsningar
Utifrån de slutsatser om implementeringen av IUP med skriftliga omdömen som
presenteras ovan rekommenderar Ramböll att Skolverkets framtida arbete med
implementering bör utmärkas av följande:
Implementeringssatsen programmeras utifrån en sammanhållen förändringsteori
Ramböll ser det som centralt att framtida implementeringsinsatser tar sin
utgångspunkt i en relevant, förankrad förändringsteori om hur insatsen ska bidra
till önskad förändring. Implementeringsprojektet tog fram en verksamhetslogik
över projektet i inledningen av projekttiden, som utgjorde en god bas för
insatsen. Ramböll bedömer dock att styrkan med en förändringsteori ligger i att
den fokuserar på den kausala relationen mellan olika delar av projektet och vad
som villkorar denna kausalitet. Förändringsteorin kan därför i projektarbetet
fungera som ett styrningsverktyg som säkerställer att målsättningar är möjliga
att styra utifrån och som säkrar hur varje enskild aktivitet bidrar till
målsättningarna
Implementeringsinsatsen planeras och genomförs med utgångspunkt i
verksamhetsprocessen
Denna rekommendation handlar om att Skolverket i högre grad ska tillämpa
relevant kunskap om vad som händer när en skola och/eller kommun ska
genomdriva förändringar i styrningen av implementeringsinsatser.
Rekommendationerna kan sägas vara relevanta även för andra
utvecklingsinsatser.
•

Anpassa insatsen i högre grad utifrån vad verksamheterna behöver snarare
an vad individerna i målgruppen behöver

•

Med utgångspunkten att skapa förändring på en skola/kommunen – hur
skapar man bästa möjliga genomslag på skolan? Vad behöver målgrupperna
och när i en införandeprocess.

•

Ett tydligare verksamhetsperspektiv kan skapa större genomslag och nå
bättre resultat. Skoverket bör i sina kommande utvecklingsprojekt värdera
handlingsalternativ och enskilda aktiviteter utifrån både kvalitet i innehåll och
dess timing i relation till skolornas verksamhet.

Skolverket utgår inte från att kompetens kring aktuella frågor finns vid samtliga
lärarutbildningar
Skolverkets uppdrag är att tillhandahålla skolor och kommuner med likvärdigt
stöd i utvecklings- och implementeringsarbete – det är karaktären på deras
nationella uppdrag. För att uppfylla sitt uppdrag anser Ramböll att de ska
säkerställa likvärdighet i upphandling av underkonsulter/anordnare - använda de
konsulter som man vet har relevant kompetens och levererar hög kvalitet och
utgå inte från att kompetens kring aktuella frågor finns vid samtliga
lärarutbildningar.
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1.

INLEDNING
Myndigheten för skolutveckling fick sommaren 2008 i uppdrag att stödja
införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen
(IUP), ett uppdrag som sedermera flyttades över till Skolverket i och med
myndighetsnedläggningen. De nya föreskrifterna för IUP innebär bland annat att
läraren i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska lämna omdömen om
elevens kunskapsutveckling i relation till målen i de ämnen och de
ämnesområden som eleven har fått undervisning i. Vidare ska läraren
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.
Föreskriften gäller för grundskolan och motsvarande skolformer inom det
offentliga skolväsendet samt i fristående skolor som motsvarar grundskolan eller
den obligatoriska särskolan.
Målgruppen för implementeringsinsatserna var enligt regeringsuppdraget
huvudmän, skolledare och lärare samt vårdnadshavare och elever. Skolverket
formulerade tidigt ett antal mål och förväntade effekter för uppdraget.
-

Lärare som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har utvecklat
sin förmåga att utforma en IUP i enlighet med förordningens krav

-

Huvudmän och skolledare som nåtts av implementeringsinsatser anser
att de fått bättre förutsättningar att stödja sina skolor i arbetet med att
utforma en IUP i enlighet med förordningens krav

-

Huvudmän, skolledare och elever har god tillgång till stödmaterial,
information och de nya bestämmelserna och deras syfte samt kunskap
om dessa

-

Elever och vårdnadshavare har god tillgång till information om de nya
bestämmelserna och deras syfte

-

Samt att informations- och implementeringsinsatser har nått ut till
berörda målgrupper

Implementeringsuppdraget har omfattat flertalet insatser till de olika
målgrupperna. Följande insatser kom att genomföras under uppdragets löptid.

1.1

-

Bred webbaserad informationsinsats

-

Lärarkonferenser

-

Huvudmannaförläsningar

-

Seminarieserier avsedda för skolledare

-

Informations- och stödmaterial till lärare, skolledare och vårdnadshavare

Utvärderingsuppdraget
Den externa utvärderingen har syftat att ligga till att identifiera och utvärdera
effekterna av genomförda insatser i form av en positiv utveckling av kunskap,
färdigheter, attityder och beteenden hos projektets målgrupper. Dessutom har
utvärderingen fokuserat de sätt på vilka implementeringen har genomförts och
om de är optimala. Avsikten har varit att utvärderingen ska ha en tydlig
förklarande och lärande insats. Ramböll bedömer också att resultatet från
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utvärderingen kommer att kunna användas för implementeringsarbete i
framtiden.

1.2

Disposition
Rapporten är disponerad på så sätt att den inleds med en beskrivning av
utvärderingens metod. Av detta kapitel framgår både de metodologiska
avvägningarna som har gjorts i utvärderingsarbetet och de analytiska strategier
som har använts i värdering och förklaring av resultaten. I kapitel 3 sätts
Implementeringsinsatsen i dess politiska och organisatoriska kontext. Syftet med
kapitlet är att ge en kort beskrivning av de externa faktorer som har påverkat
projektets genomförande. Kapitel 4 beskriver projektets resultat och effekter. I
detta kapitel gör Ramböll också en värdering av projektets måluppfyllelse. I
kapitel 5 presenteras de faktorer som förklarar projektets resultat med fokus på
de interna faktorerna. Slutligen i kapitel 6 sammanfattas de viktigaste
slutsatserna. I detta avslutande kapitlet ger också Ramböll sina
rekommendationer avseende Skolverkets framtida arbete med
implementeringsinsatser.

6

2.

METOD
I föreliggande kapitel presenteras utvärderingens metod med avseende syfte,
datainsamlingsmetoder och analysstrategier.
Utvärderingen har genomförts under våren 2009 och fram till februari 2010 och
insatsen delades upp i en delutvärdering med fokus på projektets genomförande
och en slututvärdering med fokus på resultatet av insatsen. Intervjuer och
enkätundersökningar inom ramen för slututvärderingen genomfördes under
hösten 2009. Ramböll vill betona att skolorna har haft begränsat med tid att
arbeta med implementeringen av IUP med skriftliga omdömen vid tiden för
mätningarna vilket kan ha inverkat på resultatet.

2.1

Syfte
Syftet med utvärderingen är att identifiera och utvärdera effekterna av
genomförda insatser i form av en positiv utveckling av kunskap, färdigheter,
attityder och beteenden hos projektets målgrupper. Dessutom ska utvärderingen
bidra med kunskap kring ifall de sätt på vilka implementeringen har genomförts
är optimala. Avsikten under hela utvärderingsinsatsen har varit att dess resultat
ska bidra med lärande inför liknande arbete och liknande
implementeringsinsatser i Skolverkets regi i framtiden.

2.2

Datainsamling
För att kunna bygga analysen på en solid grund har Ramböll använt flera olika
metoder för att samla in uppgifter. Följande datainsamlingsmetoder har använts i
uppdraget:
•
•
•
•
•
•

Enkät till skolledare och lärare
Enkät till deltagare i seminarieserie
Enkät till huvudmän
Intervjuer med projektorganisationen på Skolverket
Intervjuer med implementeringsuppdragets målgrupper
Intervjuer med personer på policynivå

2.2.1 Enkät till skolledare och lärare

Enkäten till skolledare och lärare skickades ut i samarbete med Skolverket med
utgångspunkt i ett urval ur skolregistret. Urvalet är draget för att säkra
möjligheten att göra jämförelser mellan grundskolans årskurser och skolor med
olika årskurssammansättning. Urvalsramen utgjordes av 3 629 grundskolor och
urvalet stratifierades efter skolor med årskurserna 1-3, 1-5/6, 6/7-9 respektive
1-9. Urvalet bestod slutligen av ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 1
800 skolor fördelade över de fyra årskurssammansättningarna. Vid stratifieringen
togs ingen särskild hänsyn till skolornas huvudman.1 Enkäten skickades först till
skolledaren som sedan fick ange e-postadresser till lärare som undervisade i de
aktuella årskurserna.
Skolverket har genomfört en bortfallsanalys för att få en indikation på om
bortfallet för enkätundersökningen till skolledare och lärare riskerar att inverka
negativt på undersökningsresultatets representativitet. Analysen har inte visat på
ett systematiskt bortfall. Bakgrundsvariabler för de skolor som lämnat in
respektive inte lämnat in läraradresser har jämförts och visar inte på någon
skillnad mellan skolornas årskurssammansättning, huvudman och skolstorlek.2
Vidare är urvalet är stort och svarsfrekvensen på 63-64 procent är förhållandevis

1

(Not SV:s rapport s.123-4)

2

(Not SV:s rapport 126)
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hög. Mot denna bakgrund, bedömer Ramböll att enkätsvarens representativitet
och därmed deras tillförlitlighet är att betrakta som god.
2.2.2 Enkät till deltagare i seminarieserien och Skolverkets föreläsning för

huvudmän om IUP med skriftliga omdömen
Ramböll gjorde en uppföljning av Skolverkets seminarieserie och föreläsningen
för huvudmän om IUP med skriftliga omdömen genom två enkätundersökningar.
Enkäterna innehöll frågor om hur deltagarna uppfattade genomförandet och
kvaliteten på insatserna. Inget urval gjordes utan enkäter skickades via e-post
till samtliga deltagare på insatserna efter deltagarlistor från anordnarna. Tre
påminnelser skickades ut för att höja svarsfrekvensen.
Enkäten till seminarieseriens deltagare skickades till 2031 personer via e–post.
Undersökningen var en totalundersökning vilket gör att svarsfrekvensen på 65
procent är att betrakta som god. Ett visst bortfall har skett då en del epostadresser inte har varit korrekta men det finns ingen systematik i detta
bortfall. Värt att nämna är dock att svarsfrekvensen varierar mellan olika
anordnare. Det är exempelvis endast 18 personer som deltagit i seminarieserien
anordnad av Högskolan Väst som svarat på enkäten medan det från Högskolan i
Dalarna är 124 personer som svarat på enkäten, men eftersom antalet deltagare
skiljer sig stort mellan de båda orterna skiljer sig den procentuella andelen
svarande inte åt nämnvärt. Mot bakgrund av den höga svarsfrekvensen i en
totalundersökning anser Ramböll att enkätresultatet från uppföljningen av
seminarieserien är tillförlitligt.
Enkäten till huvudmän angående Skolverkets föreläsning om IUP med skriftliga
omdömen skickades till 191 personer och svarsfrekvensen slutade på 58 procent.
Urvalet i denna undersökning är förhållandevis litet eftersom flera av de
deltagarlistor vi fick ta del av saknade e-postadresser. Det finns även tvivel om
listornas tillförlitlighet då flertalet respondenter hört av sig och meddelat att de
inte har deltagit i insatsen eller att de inte tillhör målgruppen. Av de som svarade
på enkäten uppgav 40 procent att de inte representerade en huvudman, vilket i
viss mån gör resultaten av enkäten svårtolkade. Ramböll anser därför att
resultatet från huvudmannaenkäten ska tolkas med viss försiktighet.
Enkät
Skolledare
Lärare
Seminarieserie
Huvudmannaföreläsning

Svarsfrekvens
64 %
63 %
65 %
58 %

Urvalsstorlek
1619 personer
2849 personer
2031 personer
191 personer

2.2.3 Intervjuer med projektorganisationen på Skolverket

Fem intervjuer genomfördes med projektgruppen på Skolverket som ansvarade
för implementeringen. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade
intervjuer d.v.s. intervjuer som utgår från ett antal ämnesområden men där det
finns utrymme för att utveckla och utvidga intervjun. Genom att dela in
intervjufrågorna i olika områden säkerställs att samtliga områden kartläggs
samtidigt som det lämnas stort utrymme för fördjupningar avseende vad som
inom respektive område behöver lyftas fram i analysen. Frågorna behandlade
exempelvis hur man ser på projektets målgrupp, genomförande och kvalitet på
material och aktiviteter.
2.2.4 Intervjuer med implementeringsuppdragets målgrupper

Utvärderingen bestod av två delar, en del- och slututvärdering. Inledningsvis
genomfördes 5 explorativa intervjuer med huvudmän, skolledare och lärare för
att undersöka Skolverkets insatser stod i relation till vad målgrupperna
efterfrågar. Därefter genomfördes 12 intervjuer inom ramen för delutvärderingen
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med 3 huvudmän, 5 rektorer och 4 lärare som särskilt fokuserade på
genomförandet av insatserna och hur de har påverkat uppnådda resultat i skolor
och kommuner.
Inför slututvärderingen genomfördes 18 intervjuer med huvudmän, skolledare,
lärare, vårdnadshavare och elever samt personer på policynivå. Syftet med
intervjuerna var att belysa implementeringsinsatsen utifrån vilka resultat
insatsen har genererat samt vilka förutsättningar som finns för att nå mer
långsiktiga resultat. Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån deltagarlistor från
Skolverket, där huvudmän som deltagit på huvudmannaföreläsning och
skolledare som deltagit i seminarieserien valdes ut. Därutöver eftersträvades
spridning vad gäller både geografi och huvudmannaskap mellan skolorna i
urvalet. Skolledaren fick sedan i uppgift att vidarebefordra kontaktuppgifter till
lärare, vårdnadshavare och elever. Alla intervjuer har genomförts med en
semistrukturerad ansats. Två intervjuer har dessutom genomförts med personer
på policynivå för att bättre förstå bakgrunden till Skolverkets uppdrag att stödja
införandet av IUP med skriftliga omdömen. Syftet har även varit att få insikt i
eventuella avvägandet som har gjorts i formuleringen av uppdraget.

2.3

Analys
Förutom en kvantitativ analys med hjälp av bland annat kontrollgrupper,
har Ramböll valt att analysera implementeringsinsatsens resultat med hjälp av så
kallade bedömningsmetoder. Nedan redogörs för hur Ramböll har gått tillväga för
att analysera materialet. För analysen har Ramböll använt följande två
bedömningsmetoder:
• Skuggkontroll
• Bidragsanalys (contribution analysis)
Skuggkontroll innebär att personer med särskilda insikter/kompetens i
efterhand uppskattar insatsernas effekter. Skuggkontrollen har både inbegripit en
värdering av vilken typ av förändring som ägt rum samt i vilken grad
implementeringsinsatsen bidragit till denna förändring. De tillfrågade personerna
utgörs i detta sammanhang av implementeringens målgrupper dvs. huvudmän,
skolledare och lärare som får ge sin syn på implementeringen. Även intervjuerna
med projektgruppen bidrar i viss del till skuggkontrollen.
Bidragsanalys innebär att Ramböll Management gör en kvalitativ bedömning av
insatsens effekter med utgångspunkt i styrkan hos dess teoretiska grund samt
implementering.
Figur 1 Logiken bakom bidragsanalys

Insatsen vilar på en
stark teoretisk grund

Insatsen har
genomförts som
planerat

Insatsen har bidragit
till att önskade
effekter uppnåtts

Bedömningen av insatsens teoretiska grund tar sin utgångspunkt i den
förändringsteori Ramböll har utarbetat i samarbete med projektgruppen på
Skolverket. Förändringsteorin beskriver hur implementeringsinsatsen genom de
planerade insatserna är tänkt att nå det långsiktiga målet. Bedömningen av
implementeringens teoretiska grund består i detta sammanhang i att värdera hur
starka kopplingarna mellan de olika stegen i förändringsteorin är. I vilken
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utsträckning är det rimligt att tro att de resultat som uppnåtts på kort sikt leder
till de önskade långsiktiga effekterna?
I analysens andra steg har Ramböll studerat i vilken utsträckning insatserna har
genomförts på ett optimalt sätt. Har informationen nått ut till de aktuella
målgrupperna och har insatserna hållit en hög kvalitet? För att få en bild av
projektets genomförande har frågor ställts till personer aktiva inom projektet
samt till de aktuella målgrupperna.
Om såväl förändringsteorin som genomförandet visat sig starkt är en rimlig
slutsats att insatsen, i enlighet med figuren ovan, bidragit till att önskade effekter
uppnåtts. Enligt samma logik gäller även det motsatta: det vill säga om insatsen
inte visat sig vila på en solid förändringsteori och/eller genomförts som planerat
är det rimligt att anta att implementeringsinsatsen inte heller har resulterat i
önskade effekter.
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3.

IMPLEMENTERINGSINSATSEN I SIN KONTEXT
I detta kapitel ges en beskrivning i vilken kontext som implementeringsinsatsen
initierades och genomfördes. Syftet är att ge en bild av faktorer som har
påverkat genomförandet av projektet, men som inte har legat i Skolverkets,
och/eller projektgruppens makt att påverka. Ramböll bedömer att nedanstående
beskrivning av kontextuella förutsättningar är nödvändig för att i stort förstå
insatsens resultat.

3.1

Regeringsuppdraget kom sent
Regeringen meddelade 9 juni 2008 föreskrifter om förändringar i
grundskoleförordningen, särskoleförordningen, specialskoleförordningen och
sameskolförordningen samt förordningen om fristående skolor avseende
individuella utvecklingsplaner (IUP). De nya föreskrifterna kompletterade redan
existerande förordning om individuella utvecklingsplaner och innebar bland annat
att i grundskolan och motsvarande skolformer inom det offentliga skolväsendet
samt i fristående skolor som motsvarar grundskolan eller den obligatoriska
särskolan ska lärarna lämna omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation
till målen i de ämnen och ämnesområden som eleven har fått undervisning i.
Lärarna ska även sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå
målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och
kursplanen. Den förändrade förordningen om individuella utvecklingsplaner med
skriftliga omdömen trädde i kraft 1 juli 2008.3 Det innebär att MSU fick uppdraget
att implementera förordningen mindre än en månad innan förordning trädde i
kraft.
I samband med att regeringen meddelade nya föreskrifter avseende den
individuella utvecklingsplanen gavs Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att
stödja införandet av en förändrad IUP med skriftliga omdömen. I och med
nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling fördes dock regeringsuppdraget
över till Skolverket den 1 oktober 2008. Skolverket fick i juni även i uppdrag att
revidera de allmänna råden för IUP i enlighet med de nya bestämmelserna samt
att följa upp skolors arbete med IUP och utvärdera införandet av skriftliga
omdömen.

3.2

Myndigheten för skolutvecklings nedläggning försenade arbetet med
implementeringsinsatsen
Myndigheten för skolutveckling bildades 2003 och hade som uppgift att stödja
kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Myndigheten
lades ned den 30 september 2008. En stor del av dess verksamhet fördes då
över till Skolverket. På grund av nedläggningen av MSU försenades arbetet med
uppdraget. En projektledare tillsattes inte formellt förrän 1 oktober 2008 då
personal från Myndigheten för skolutveckling fanns på plats på Skolverket. I
samband med det formerades även en projektgrupp för uppdraget. De allmänna
råden blev också försenade några månader och lanserades av Skolverket vid
samma tidpunkt.

3.3

Valet av inriktning av uppdraget påverkades av bristande
implementering av Lpo 94
Implementeringen av IUP med skriftliga omdömen har haft en bred ansats
avseende både målgrupper och innehåll i insatsen. Den har haft ambitionen att
nå ut till huvudmän, rektorer, lärare, föräldrar och elever med såväl information
om de nya bestämmelserna som verktyg för att utveckla en IUP med skriftliga
omdömen i enlighet med förordningen. Målsättningen har varit att utveckla både
kunskaper och förmågor hos respektive målgrupp (med undantag för föräldrar
och elever där det endast fanns en kunskapshöjande ansats). Vidare har
3

Regeringskanslitet, departementspromemoria ”En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen”, sid 16
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Skolverket valt en bredare inriktning än att bara fokusera på det nya i
bestämmelserna kring IUP, det vill säga tillägget med skriftliga omdömen, genom
att bland annat inkludera stöd kring hur man arbetar med lokal pedagogisk
planering, tolkar och omsätter kursplanemål och genomför utvecklingssamtal.
Bakgrunden till den breda ansatsen ligger både i hur regeringen formulerat det
specifika uppdraget till Skolverket samt i en behovsanalys som projektguppen
genomförde inför implementeringsarbetet. Behovsinventeringen syftade till att
undersöka skolors behov av stödinsatser avseende den nya förordningen. Den
genomfördes av Skolverket genom bland annat samtal med personer om deras
erfarenheter utifrån arbete med kunskapsuppdraget och IUP i olika kommuner
och skolor samt diskussioner med Skolverkets kommunala referensgrupp.4
Inventeringen visade att behoven framförallt handlade om en fortsatt
implementering av Läroplanen (Lpo94) då den, trots att det har gått lång tid
sedan den först infördes, fortfarande inte har integrerats tillräckligt väl i
verksamheterna. Den fortsatta implementeringen handlade, enligt Skolverket
främst om att utveckla kompetens att planera undervisningen utifrån de
nationella målen, att utveckla verksamheternas förmåga att dokumentera och
följa upp lärandet och att analysera och bedöma elevens prestationer i
undervisningen. Till detta uttryckte man ett behov av bättre förmåga att uttrycka
bedömningar – både avseende kunskaper och utveckling i övrigt – i skrift. Vidare
fanns behov av kompetens att genomföra utvecklingssamtal och att formulera
den framåtsyftande delen av IUP.5
Behovsanalysen ligger väl i linje med tidigare slutsatser som Skolverket, och
andra aktörer på skolområdet, har dragit kring den bristfälliga implementeringen
av Lpo 94. Utifrån behovsanalysen valde Skolverket därför att inte bara fokusera
de nya bestämmelserna i implementeringen av IUP med skriftliga omdömen utan
också försöka möta de behov som skolorna uttrycker i inventeringen. Detta
genom att erbjuda stöd kring hela undervisningsprocessen, inklusive den så
kallade lokala pedagogiska planeringen, för att sätta förordningsförändringarna i
ett sammanhang samt försöka täppa igen de luckor som implementeringen av
Lpo 94 har skapat i förståelse och kunskap hos skolorna.6

3.4

Skolverkets kvalitetsrutiner präglade genomförandet
Innan reformeringen av Skolverket låg ansvaret för utvecklingsfrågor inom
skolan på Myndigheten för skolutveckling. I och med myndighetsnedläggningen
kom utvecklingsfrågorna som MSU hade ansvarat för att flyttas över till
Skolverket. Uppdraget att genomföra implementeringen av en förändrad IUP var
ett utvecklingsuppdrag och lades därför inledningsvis av regeringen på
Myndigheten för skolutveckling med vetskapen om att utvecklingsfunktionen
skulle införlivas i det nya reformerade Skolverket.
MSU hade ett tydligt utvecklingsuppdrag, vilket hade bidragit till en struktur på
myndighetens arbete som var anpassad för öka möjligheterna till att insatserna
bidrag till skolan verksamhet. Inom MSU fanns en syn på kvalitet som något som
inte endast var relaterat till insatsernas innehåll utan också relaterade till i vilken
utsträckning insatsen träffade rätt målgrupp i rätt tid. Verksamhetens värde var
relaterad till i vilken utsträckning som den ledde till konkret förändring av
skolornas arbete och i det arbetet var timing och träffsäkerhet viktiga aspekter.
Inom Skolverket har man ett i viss mån annat perspektiv vilket hänger samman
med det uppdrag som Skolverket hade innan sammanslagningen som var mer
fokuserat på kvalitetsgranskning och utvärdering. I allt arbete med granskning
och utvärdering är rutiner för kvalitetssäkring av central vikt. Detta gäller inte
4

Skolverkets slutrapport avseende implementeringen av IUP med skriftliga omdömen till regeringen

5

ibid

6

ibid
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bara för den enskilda produkten – utan för hela verksamhetens värde.
Innehållets kvalitet i den verksamhet som genomförs blir central för
verksamhetens värde medan däremot frågor som rör timing och träffbild blir av
underordnad betydelse.
I och med att uppdraget och utvecklingsfrågorna flyttades över till Skolverket
kom de också, enligt företrädare på policynivå, att införlivas i Skolverkets rutiner
och struktur för arbetet. Detta kom att prägla arbetet i projektet. I praktiken
innebar det att vissa insatser försenades på grund av den noggranna interna
kvalitetssäkringen av projektets externa material. Publiceringen av
stödmaterialet till lärare kom exempelvis att försenas med ca fyra månader på
grund av att man inom Skolverket inte bedömde att kvaliteten var tillräckligt
god. Detta fick i sin tur till följd att materialet, när det väl publicerades, tappade i
slagkraft på grund av att skolorna varit tvungna att agera utan stödet.

13

4.

INSATSENS RESULTAT OCH EFFEKTER
Skolverkets utvecklingsuppdrag som det formuleras i instruktion och
regleringsbrev att stödja kommuner och andra huvudmän i deras verksamhet
genom att stärka huvudmännens och skolornas förutsättningar att nå målen så
som de uttrycks i de nationella styrdokumenten. Utifrån denna beskrivning
formulerades målen för implementeringsarbetet på följande sätt:
•
•

•
•

•
•

Lärare som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har utvecklat sin
förmåga att utforma en IUP i enlighet med förordningens krav,
Huvudmän och skolledare som nåtts av implementeringsinsatser anser att de
har bättre förutsättningar att stödja sina skolor i arbetet med utforma en IUP
i enlighet med förordningens krav,
Rektorer som nåtts av implementeringsinsatser anser att de har bättre
förutsättningar att ta beslut om utformningen av de skriftliga omdömena,
Huvudmän, skolledare och lärare har god tillgång till stödmaterial,
information om de nya bestämmelserna och deras syfte samt god kunskap
om dessa,
Elever och vårdnadshavare har god tillgång till information om de nya
bestämmelserna och deras syfte, och
Informations- och implementeringsinsatser har nått ut till berörda
målgrupper.

Målsättningarna kom att konkretiseras i form av en förändringsteori för insatsen
(se bilaga 2). Förändringsteorin togs fram tillsammans med utvärderaren för att
skapa en bas för utvärderingsinsatsen och att tydligt klargöra hur projektets
målsättningar relaterar till varandra och till de olika målgrupperna. Den
grundläggande idén är att insatserna ska bidra till ny fördjupad kunskap till
målgrupperna och att dessa nya kunskaper ska leda till att målgrupperna stärks i
sitt agerande i arbetet med IUP, utifrån deras olika mandat och ansvar.
Dessa aspekter kommer att presenteras var för sig i den följande texten, det vill
säga i vilken mån insatsen har bidragit med kunskapsutveckling för
målgrupperna och i vilken mån insatsen har bidragit till en stärkt förmåga för de
olika målgrupperna. Utgångspunkten i detta avsnitt är utvecklingen av kunskap
och förmåga vilket är motiverat utifrån projektets målsättningar. Avsnittet
kommer därför att fokusera på de jämförelser som kan säga något om denna
utveckling. För att inte tynga texten har mycket av den deskriptiva statistiken
lagts i bilaga (se bilaga 1). Den första aspekten som avhandlas är dock insatsens
träffbild.

4.1

Insatsens träffbild
Implementeringsinsatsens träffbild utgör en central förutsättning för att nå ett
avsett resultat. Om de genomförda aktiviteterna ska kunna ge det avsedda
resultatet på kort och lång sikt krävs för det första att mån når målgrupperna,
men det krävs även att man når rätt målgrupp med rätt insats.
Utvärderingen visar att träffbilden för implementeringsinsatsen generellt sett är
god. Enkätundersökningen visar att 90 procent av lärarna angav att de tagit del
av någon information eller insats från Skolverket rörande IUP med skriftliga
omdömen. 39 procent av lärarna anger att de har tagit del den konferens som
anordnades med lärarna som specifik målgrupp, vilket är en högre andel än vad
som är rimligt. Det har förekommit en rad insatser inom området som inte alltid
har haft Skolverket som avsändare, exempelvis på kommunal nivå, och Ramböll
gör bedömningen att det har skett en sammanblandning mellan Skolverkets
implementeringsinsatser och de övriga. Av projektets underlag framgår också att
lärare har deltagit vid insatser från Skolverket som har haft en annan primär
målgrupp.
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För skolledare är andelen som tagit del i någon insats ännu högre än för gruppen
lärare – 97 procent. Vad gäller seminarieserien som är projektets främsta insats i
termer av dess relativa resursmässiga kostnad så är träffbilden god – det är
framförallt skolledare och lärare med utvecklingsansvar som har deltagit.
För huvudmän är bilden något mindre tydlig. Utvärderaren har inte via de
datainsamlingsmetoder som utvärderingen baseras på fått en total bild av
deltagandet, men av deltagarna på den huvudmannaföreläsning som särskilt
riktade sig till huvudmän var 40 procent av deltagarna inte huvudmän. Ickekommunala huvudmän har heller inte inbjudits att delta i
huvudmannaföreläsningen, vilket ytterligare sätter frågetecken för den slutliga
träffbilden för huvudmän.
Bilden av den samlade träffbilden är ett resultat som dels speglar bredden och
genomslaget i den insats som Skolverket har genomfört.
Implementeringsinsatsen har nått ut till de mest centrala målgrupperna i stor
utsträckning. Det visar också sannolikt, enligt Rambölls bedömning, på
Skolverkets generella status inom skolan som källa till kunskap, information och
exempel som rör verksamheten.

4.2

Projektets bidrag till kunskapsutveckling
Projektet har haft som ambition stärka förutsättningarna för en IUP i enlighet
med förordningen genom att i ett första steg utveckla kunskapen hos målgrupper
inom centrala områden. Skolan är en verksamhet som befinner sig i kontinuerlig
utveckling, där personalens arbetsuppgifter omfattar att ta del av ny information
på området. Vad gäller IUP med skriftliga omdömen sker en utveckling av
kunskap även utanför de sammanhang där Skolverkets verkat – i media och
inom kollegiet. Det är därför rimligt att anta att även de lärare som inte har tagit
del av implementeringsinsatsens aktiviteter också har utvecklat sin kunskap
under projekttiden.

4.2.1 Insatsens bidrag till kunskapsutveckling varierar beroende på målgrupp

För att kunna värdera implementeringsinsatsens bidrag till kunskapsutveckling
har de som har tagit del av insatser jämförts med de som inte har tagit del av
insatser. Resultatet visar att implementeringsinsatserna har lett till en signifikant
skillnad i kunskap mellan lärare som har deltagit och lärare som inte har deltagit
i Skolverkets insatser
Tabell 1 Kunskap om formativ bedömning för deltagande/icke-deltagande lärare

Jag har kunskap om
betydelsen av
formativ bedömning
innebär
Instämmer helt
Instämmer delvis
Instämmer inte alls
Total

Har du tagit del av information från Skolverket
kring IUP med skriftliga omdömen?
ja
Nej
46 %
44 %
10 %
100 %

29 %
44 %
19 %
100 %

Tabellen ovan visar på ett exempel på hur skattningen av den egna kunskapen
om formativ bedömning skiljer sig mellan lärare som har tagit del av projektets
aktiviteter och de som inte har gjort det. En högre andel lärare anger att de
instämmer helt i påståendet och lägre andel att de inte instämmer alls i den
grupp som har tagit del av insatsens aktiviteter. Skillnaden mellan grupperna är
signifikant på 0,05-nivå.
Exemplet ovan är just ett exempel. Liknande skillnader framträder för samtliga
nedanstående kunskapsområden, som projektet tagit ansvar för att bidra till att
stärka.
•
kunskap om styrsystemet
•
kunskap om förordningen om IUP
•
kunskap om intentionerna bakom IUP
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•
•
•
•

kunskap om de allmänna råden
kunskap om vad som är summativ respektive formativ bedömning
kunskap om olika sätt att dokumentera elevens utveckling
acceptera direktiven för IUP med skriftliga omdömen

Inom samtliga ovanstående områden är skillnaden mellan de två grupperna
statistiskt signifikanta där lärare som har deltagit genomgående i högre grad
instämmer helt i påståenden och i lägre grad inte alls instämmer.
Bland skolledare återfinns samma mönster, men jämförelsen försvåras av att det
är så pass få skolledare (33) angivit att de inte har tagit del av någon insats.
Skillnaderna mellan grupperna är heller inte signifikanta.
Diagram 1 Utvecklad förmåga bland deltagare i seminarieserien

25%
kan analysera vilket behov av stöd och
kompetensutvecklingsinsatser som finns på
skolan/ i kommunen?

54%
15%
4%

I hög
utsträckning
17%
I viss
utsträckning

53%

kan erbjuda en verktygslåda för lärarnas
fortsatta arbete?

22%
5%

I låg
utsträckning

22%
52%

lättare kan organisera skolans arbete med
IUP?

18%

Inte alls

5%

26%
lättare kan fatta bra beslut angående
utformningen av en IUP med skriftliga
omdömen?

52%
14%
5%

0%

20%

40%

60%

80%
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Diagram 1 visar i vilken grad deltagare vid seminarieserien (med skolledare som
huvudsaklig målgrupp) anser att deras kunskap har utvecklats i och med
deltagandet fördelat på olika områden. En majoritet av deltagarna anger i för
samtliga områden att deras kunskap ökat i hög eller viss utsträckning.
Resultatet för huvudmän har, som tidigare framgått, följts upp via en enkät till
dem som har deltagit vid huvudmannaföreläsningen. För huvudmän omfattade
de kunskapsrelaterade målsättningarna följande aspekter:
•
•

ha kunskap om sin roll/ansvar
ha förståelse för sin roll/ansvar

Enligt enkäten har huvudmännen god kunskap om hur arbetet med IUP med
skriftliga omdömen ska bedrivas i kommunen och på skolan. 88 procent av de
svarande bedömer sin kunskap som god eller mycket god.
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Intervjuerna stärker den ovan givna bilden. Många av intervjupersonerna
bedömer att deras kunskap har stärkts inom olika aspekter i och med att de har
tagit del av Skolverkets material.

4.2.2 Samlad värdering av de kunskapsrelaterade målen

Ramböll bedömer att resultatet från enkäterna visar på att
implementeringsinsatsen har bidragit till en ökad kunskap hos deltagarna. För
lärarna som är den enda grupp där en kvantitativ jämförelse har varit möjlig att
genomföra finns det en signifikant skillnad mellan de som har tagit del av
insatsens aktiviteter och de som inte har gjort det.

4.3

Projektets bidrag till utveckling av förmågor
En ökad kunskap bland deltagarna är det första ledet i projektets ambition att
stärka förutsättningarna för en IUP i enlighet med förordningen. Enligt projektets
förändringsteori ska den ökade kunskapen leda till en ökad förmåga att agera i
enlighet med det ansvar och det mandat som följer med de olika målgruppernas
olika roller i arbetet med IUP. För lärare handlar det om att:
•
•
•
•

kunna skriva omdömen
kunna planera undervisningen enligt strävansmålen (tolka och omsätta
styrdokument)
ha bedömarkompetens
ska ha förmåga att dokumentera elevens utveckling

Skolledare å sin sida ska via projektets insatser stärka sin förmåga att:
•
fatta bra beslut angående utformningen av IUP
•
kunna organisera skolans arbete med IUP
•
kunna bedöma kvaliteten hos en IUP
•
ha kursplanekompetens (se lärarnas mål ovan)
För huvudmän avsåg projektet att bidra till att stärka huvudmännens förmåga
att:
•
stödja skolledare i arbetet med IUP
•
stödja lärare i arbetet med IUP
En stärkt förmåga inom nämnda målgrupper ska enligt projektets analys bidra till
en ökad chans till en IUP enligt förordningen.
4.3.1 Målgruppernas förmåga har inte påverkats

Även i denna jämförelse har resultaten för deltagare jämförts med de som inte
har deltagit (i en vid bemärkelse). En kvantitativ jämförelse har endast varit
möjlig, liksom var fallet för de kunskapsrelaterade målsättningarna, för
lärargruppen.
Tabell 2 Förmåga att skriva omdömen för deltagande/icke-deltagande lärare

Förmåga att skriva
omdömen inom ramen
för IUP med skriftliga
omdömen
Bra
Tillräcklig
Otillräcklig
Total

Har du tagit del av information från Skolverket
kring IUP med skriftliga omdömen?
ja
Nej
39 %
48 %
13 %
100 %

34 %
49 %
17 %
100 %

Tabellen ovan visar på ett exempel på hur skattningen av den egna förmågan om
att skriva omdömen inom ramen för IUP med skriftliga omdömen skiljer sig
mellan lärare som har tagit del av projektets aktiviteter och de som inte har gjort
det. En högre andel lärare anger alternativet ”Bra” och lägre andel ”Otillräcklig” i
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den grupp som har tagit del av insatsens aktiviteter, men skillnaden mellan
grupperna är inte signifikant. Det går alltså inte att utesluta att skillnaderna
mellan grupperna är slumpmässiga.
Liksom var fallet ovan rörande kunskapsutvecklingen kan utvärderingen uttala
sig rörande utvecklingen av kunskaperna. Det är för få rektorer som anger att de
inte har tagit del av någon information från Skolverket för att en jämförelse ska
kunna göras.
Utvärderingen har också följt upp genomförandet och resultatet av den
seminarieserie som riktade sig till skolledare. I denna uppföljning fick deltagarna
ange i vilken grad seminarieserien bidragit till en ökad förmåga inom ett par
områden.
Diagram 2 Utvecklad förmåga bland deltagare i seminarieserien

20%
57%

har gett dig verktyg f ör att omsätta
kunskapen f rån seminarieserien praktiskt?

16%
I hög
utsträckning

5%

I viss
utsträckning
25%
I låg
utsträckning

51%

har gett dig stöd ihur du ska sprida
inf ormationen vidare på skolan?

17%

Inte alls

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Diagrammet visar att en majoritet av deltagarna anser att insatsen till viss del
har givit dem verktyg att omsätt kunskapen i praktiken och kring hur de ska
sprida informationen vidare på skolan.
Huvudmännen har följts upp via en enkät ställd till deltagarna vid en
huvudmannaföreläsning. I denna enkät framgår det att den roll som
huvudmännen ser som sin varierar relativt mycket. En stor majoritet ser som sin
uppgift att samordna kommunens/skolans arbete men drygt en tredjedel ser som
sin uppgift att styra rektors arbete. I relation till det tidigare redovisade
resultatet att en stor andel av huvudmännen ansåg sig ha god kunskap om vilken
som var deras roll är det noterbart att vilken roll de ser som sin varierar så pass
mycket.
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Diagram 3 Huvudmännens syn på sina roller i arbetet med IUP

Att samordna kommunens/skolans arbete

75%

Att styra rektors arbete

34%

Att tillhandahålla rektormed information om
exempelvis kompetensutveckling och …

52%

Att tillhandahålla rektormed ekonomiska
resurser för att arbeta med implementeringen

18%

Att tillhandahålla rektormed forum för att
bedriva implementeringsarbete

41%

Huvudmannen har ingen aktiv roll i
implementeringsarbetet

2%

Annat, nämligen

7%

Vet ej/ingen uppfattning

4%
0%

20%

40%

60%

80%

Intervjuerna med företrädare för de primära målgrupperna kontrasterar i viss
mån den bild som framkommer i enkäterna framförallt vad gäller skolledare som
deltagit i seminarieserien. Utifrån intervjuerna framträder ett mönster och det är
bilden av att insatsen i lägre utsträckning har bidragit till stärkt förmåga jämfört
med resultatet i termer av kunskapsutveckling.
En skolledare kritiserar föreläsarna och menar att de (föreläsarna) ”är lika
sökande som vi”. En annan skolledare värderar tågresan till seminarietillfället
högre än själva seminariet eftersom den ger honom tillfälle att prata med sina
medarbetare i frågan. Samtidigt finns det intervjupersoner som värderar den
praktiska nyttan av Skolverkets material.
”Att skriva skriftliga omdömen” kom för sent. Kom långt efter att reformen
skulle vara gjord. Konkret stödmaterial hade behövts tidigare.
Stödmaterialet kom i våras. Materialet har varit mkt användbart när det
väl kom. Implementering av målen i år 3 har också varit ett stöd. Vi har
utgått mycket från målen och de frågeställningar som fanns i det
implementeringsmaterialet.
Citatet visar ett exempel på när en intervjuperson värderar Skolverkets material.
Personen säger att materialet kom sent, men att det ändå varit till nytta i
verksamheten.
4.3.2 Samlad värdering av de mål som relaterar till förmågor

Ramböll bedömer att resultatet från enkäterna visar på att
implementeringsinsatsen inte entydigt har bidragit till en ökad eller stärkt
förmåga hos deltagarna. För lärarna som är den enda grupp där en kvantitativ
jämförelse har varit möjlig att genomföra finns det inga signifikanta skillnader
mellan de som har tagit del av insatsens aktiviteter och de som inte har gjort
det. Detta resultat stämmer också väl överens med vad som har framgått av
intervjuer med företrädare för målgrupperna.
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100%

Bland skolledare finns det en stor andel av deltagarna i den tyngsta av
implementeringsprojektets insatser som anger att de till viss del har stärkt sina
förmågor i relation till kunskapsmålet.

4.4

Bidraget från olika insatser
Vid sidan om huruvida insatsen i stort har bidragit till en ökad kunskap och en
förbättrad förmåga hos målgrupperna är också frågan om vilken typ av insats
som har bidragit till utvecklingen av intresse, inte minst utifrån ett
lärandeperspektiv. För att göra jämförelsen möjlig har vi skiljt på de aktiviteter
som är rena textbaserade informationsinsatser i form av broschyrer,
informationsblad etc och de aktiviteter som innebär någon form av interaktion
såsom konferenser och föreläsningar.
Jämförelsen visar att resultaten för skolledare inte är beroende av vilken insats
de har tagit del av. Det finns inget som tyder på att de som endast har tagit del
av den skriftliga informationen har utvecklat sin kunskap mer (eller mindre) än
övriga. Resultaten för lärare är inte heller beroende av vilken insats de har tagit
del av. Undantaget är några kunskapsområden, så som summativ och formativ
bedömning, förordningstexten, och IUP:s betydelse och funktion där personer
som tagit del av en interaktiv insats skattar sin kunskap högre.

4.5

Samlade iakttagelse kring resultat och effekter
En förutsättning för att det mest långsiktiga målet i projektets förändringsteori
om en IUP enligt förordningen ska kunna nås krävs att två villkor är uppfyllda.
För det första krävs att genomförandet har skett som planerat. För det andra
krävs att teorin är konsistent och att de resultat som man avsett att uppnå på
kortare sikt har uppnåtts. Det förstnämnda kommer att avhandlas i kommande
kapitel. När det gäller det sistnämnda är Rambölls samlade bedömning att
projektet har uppnått de mål som rör den ökade kunskapen hos målgrupperna.
Enligt projektets förändringsteori är den långsiktiga måluppfyllelsen beroende av
att målgrupperna inte bara får en ökad kunskap utan att de också får en stärkt
förmåga att agera utifrån sina respektive mandat och ansvar. Utvärderingen
visar att projektet har varit framgångsrikt i arbetet att utveckla deltagarnas
kunskap. Samtidigt visar resultatet av datainsamlingen att projektets avtryck är
svagare längre fram i förändringsteorin. När det gäller bidraget till en stärkt
förmåga är inte möjligt att se en skillnad mellan de grupper som har deltagit och
de som inte har deltagit i Skolverkets aktiviteter för dessa målsättningar.
Effektmålen om en IUP enligt förordningen och i förlängningen en ökad
måluppfyllelse är långsiktiga och har inte kunnat följas upp inom ramen för
denna utvärdering eftersom insatsen fortfarande pågick vid tiden för
materialinsamlingen. I en värdering av i vilken grad projektet kan komma att
bidra till de långsiktiga målen bygger värderingen på i vilken mån projektet har
uppnått målen på kortare sikt. Om projektet har bidragit till avsedda resultat på
kort sikt finns det också en sannolikhet att de kommer att bidra till avsedda
resultat på längre sikt. Ramböll bedömer, i enlighet med detta resonemang, att
sannolikheten att implementeringsprojektet på ett avgörande sätt kommer att
bidra till effekterna är liten. Om avtrycket hade varit starkare i de delar som rör
förmågan skulle sannolikheten vara större.
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5.

FÖRKLARINGSFAKTORER
I nedanstående avsnitt presenteras analys om varför Skolverkets
implementeringsinsats av IUP med skriftliga omdömen har uppnått vissa resultat
och varför man i mindre utsträckning nått andra. Analysen tar sin utgångspunkt i
den presentation av resultatet som gavs i kapitel 4. Kapitlet innehåller en
beskrivning av de viktigaste förklaringsfaktorerna och på vilket sätt de har
inverkat på resultatet av implementeringsinsatsen.
Resultatredovisningen i föregående kapitel visar i korthet att projektet har varit
framgångsrikt i arbetet med att utveckla målgruppernas kunskap. Projektets
bidrag till en stärkt förmåga hos målgrupperna är dock svagare, och i det
avseende är det inte heller möjligt att se någon skillnad mellan grupper som har
deltagit och de som inte har deltagit i Skolverkets aktiviteter.
Resultatet av projektets insatser har med stor sannolikhet påverkats av
omständigheter utanför projektet på såväl nationell som lokal nivå.
Departementet gav regeringsuppdraget till en myndighet som skulle läggas ned,
Myndigheten för skolutveckling, och som därmed inte hade kapacitet att påbörja
arbetet med uppdraget när det tilldelats myndigheten vilket försenade
implementeringsinsatsen som helhet. Vi har också sett att utvecklingsfrågorna
när de kom att införlivas i det reformerade Skolverket kom att underställas de
kvalitetssäkringsrutiner som rådde i Skolverket. Det gjorde att vissa viktiga
material kom att försenas och därmed också tappa i aktualitet och relevans för
mottagarna.
Andra betydande omvärldsfaktorer kan härledas till skolans och kommunens
interna förutsättningar för att bedriva utvecklingsarbete. Av betydelse för
projektets resultat och effekter är de enskilda lärarnas förkunskaper avseende de
nationella styrdokumenten liksom tidigare kunskaper och erfarenheter om
tillämpningen av IUP. Andra viktiga omvärldsfaktorer är, enligt Rambölls
uppfattning skolans och/kommunens möjlighet att avsätta tid, resurser och
forum för att arbeta med att utveckla IUP med skriftliga omdömen liksom
tillgången till kommunövergripande erfarenhetsutbyte.
Vid sidan av ovan nämnda omvärldsfaktorer menar Ramböll att ett antal centrala
förklaringsfaktorer utgörs av hur Skolverket hanterade styrningen och
genomförandet av implementeringsinsatsen. Enligt Ramböll finns det både
styrkor och svagheter i hur insatsen har styrts och genomförts, vilka kan
användas som ett viktigt underlag för hur Skolverket i framtiden ska bedriva
implementeringsarbete. I nedanstående avsnitt utvecklas styrkor och svagheter
avseende styrning och genomförande närmare.

5.1

Styrkor i styrningen av implementeringsinsatsen
I nedanstående stycke beskrivs styrkorna i styrningen av projektet närmare,
vilka mer konkret bestod av följande:
•

Relevant inriktning på implementeringsinsatsen

5.1.1 Relevant inriktning på implementeringsinsatsen

Ramböll bedömer att den breda inriktningen på implementeringsinsatsen för att
uppnå en IUP med skriftliga omdömen i enlighet med förordningen i hög grad är
att se som relevant. Skolverket har valt att en bred ansats vad gäller både
målgrupper och inriktning på aktiviteter inom implementeringsinsatsen.
Målsättningen har varit att utveckla kunskaper och/eller förmågor hos
huvudmän, skolledare, lärare samt vårdnadshavare och elever. Skolverket har
valt att inte bara fokusera på de nya bestämmelserna kring IUP, det vill säga
tillägget med skriftliga omdömen, utan även ge målgrupperna stöd i en fortsatt
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implementering av Lpo 94 med syftet öka deras förutsättningar att genomföra en
IUP med skriftliga omdömen.
Valet av bred ansats bygger på såväl skrivningar i regeringsuppdraget som en
behovsinventering som Skolverket genomförde inledningsvis. Slutsatserna i
inventeringen får stöd i intervjuer med representanter för målgruppen inom
ramen för utvärderingen där verksamheten uttrycker ett behov av vidare stöd i
arbetet med de nationella styrdokumenten, avseende exempelvis betyg och
bedömning, för att kunna uppnå målen med IUP- bestämmelserna. Ramböll
anser dock att det finns vissa brister i styrningen av den breda ansatsen, vilket
också tas upp och diskuteras närmare i nästa avsnitt.

5.2

Svagheter i styrningen av implementeringsinsatsen
Det finns ett par viktiga förklaringsfaktorer som kan härledas till bristande
styrning av implementeringsinsatsen som helhet. Det är omständigheter som
projektet till stor del har kunnat påverka. Det finns dock även, bland dessa, delar
av detta som Skolverkets projektgrupp inte har kunnat råda över. Mer konkret
bestod svagheterna i styrningen av att:
•
•

Uppdraget till Skolverket om att stödja införandet av IUP med skriftliga
omdömen kom för sent
En strategi för skapa bästa möjliga genomslag av implementeringsinsatsen
har saknats

I nedanstående avsnitt utvecklas dessa styrningsaspekter närmare.
5.2.1 Uppdraget till Skolverket om att stödja införandet av IUP med skriftliga

omdömen kom för sent
Ramböll menar att regeringsuppdraget som handlar om att stödja införandet av
en ny IUP med skriftliga omdömen kom för sent från departementet till
Myndigheten för skolutveckling och sedermera Skolverket. De nya reglerna
började gälla från 1 juli 2008 och på grund av nedläggningen av Myndigheten för
skolutveckling påbörjades implementeringsinsatsen inte förrän 1 oktober 2008,
vilket inte ger Skolverket möjlighet att bedriva något som helst
implementeringsarbete innan förordningen träder i kraft och ska vara gällande
ute i verksamheterna.
Utvärderingen visar tydligt att målgrupperna, och då främst rektorer och lärare,
behöver tid att arbeta igenom förändringarna i förordningen om IUP med
skriftliga omdömen. Det uttrycks i nästan samtliga samtal med målgrupperna att
tid är den enskilt viktigaste faktorn för att skapa förståelse och spridning av de
nya bestämmelserna bland personalen. De snäva tidsramarna för
regeringsuppdraget strider dessutom mot Skolverkets behovsinventering i vilken
skolorna bedöms ha behov av att sätta de nya bestämmelserna i perspektiv till
den övriga verksamheten och därmed bättre förstå helheten i
kunskapsuppdraget. En bred ansats kräver längre tid att implementera i
jämförelse med att bara fokusera på de nya i bestämmelserna avseende IUP, det
vill säga tillägget med skriftliga omdömen.
Rambölls bedömning är således att för att skolorna skulle ha haft en rimlig chans
att förstå och agera i enlighet med den nya förordningen från det att den trädde i
kraft hade insatser behövts sättas in i ett tidigare skede, helst månader innan
förordningen blivit gällande.
5.2.2 En strategi för skapa bästa möjliga genomslag av

implementeringsinsatsen har saknats
Nästa aspekt av den bristande styrningen av projektarbetet handlar om hur
Skolverket har valt att tillämpa den breda ansatsen i projektet. I
regeringsuppdraget anges huvudmän, rektorer, lärare och vårdnadshavare och
elever som målgrupper för insatsen. Skolverket har därmed fokuserat på att ge
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samtliga angivna målgrupper information och/eller stöd i utvecklingen av en IUP
med skriftliga omdömen. Ramböll menar dock att det har saknats en tydlig
strategi från Skolverkets sida för när i processen respektive aktör/målgrupp
behöver information och stöd för att genomdriva en förändring på skolan eller i
kommunen. I brist på en sådan strategi har fokus legat på att få ut så mycket
material och aktiviteter som möjligt till målgrupperna, så tidigt som möjligt.
Ramböll bedömer att Skolverket inte i tillräckligt hög utsträckning har anpassat
implementeringsinsatsen till ett verksamhetsperspektiv. Annorlunda uttryckt
hade Skolverket initialt behövt fundera över vilken målgrupp som behöver vad
(information och/eller stöd) när i utvecklingsprocessen för att ge skolan och
kommunen bästa möjliga förutsättningar att utveckla en IUP med skriftliga
omdömen i enlighet med förordningen. I genomförandet av projektet kom också
den sena starten att ytterligare bidra till att anpassningen till skolornas
verksamhet kom i skymundan, något som inte låg inom projektledningens
möjlighet att påverka.
Som exempel på ovanstående resonemang vill Ramböll lyfta upp skolledarnas roll
och ansvar i införandet av IUP med skriftliga omdömen. Skolledare har i ansvar
att leda och organisera arbetet med implementeringen samt fatta beslut om
utformningen av det skriftliga omdömet. Det har i utvärderingen blivit tydligt att
för att skolledare ska kunna agera beslutsfattare, drivande och en bra
diskussionspart gentemot sina lärare behöver de utveckla sin kunskap och
förmåga tidigt i införandeprocessen, gärna före sina lärare. I och med ett
försenat stödmaterial till skolledare och en seminarieserie som dragit igång efter
det att förordningen trätt i kraft har deras förutsättningar att inta en drivande roll
försämrats avsevärt. Det innebär i sin tur svårigheter för lärarna som i många fall
efterfrågar och kräver att rektor har ett tydligt ledarskap när nya bestämmelser
ska införas. Ramböll menar att Skolverket i högre utsträckning borde ha planerat
och genomfört insatser med utgångspunkt i vilken roll och ansvar rektor har i
införandeprocessen.
Ramböll bedömer att en förändring i enlighet med resonemanget ovan inte
behöver innebära omfattande förändringar i Skolverkets sätt att bedriva
implementeringsarbete eftersom myndigheten redan besitter kunskapen som
krävs för att analysera och styra med utgångspunkt i målgruppernas behov,
förutsättningar och möjligheter. Genom att styra utifrån ett tydligare
verksamhetsperspektiv och använda kunskap om vad som händer när en skola
eller kommun ska genomdriva ett förändringsarbete kan Skolverket genomföra
sina implementeringsinsatser på ett mer ändamålsenligt sätt och därmed nå
ännu bättre resultat.

5.3

Styrkor i genomförandet av projektet
I nedanstående stycke beskrivs styrkorna i genomförande av
implementeringsinsatsen, vilka mer konkret bestod av följande:
•

Enskilda aktiviteter har genomförts med hög kvalitet

5.3.1 Enskilda aktiviteter har genomförts med hög kvalitet

Utifrån målen för implementeringsinsatsen och behovsinventeringen planerade
Skolverket ett antal stödinsatser till landets skolor och kommuner. Det
innefattade informationsinsatser genom hemsidan, stödmaterial inklusive
exempel och reportage, konferenser till lärare och huvudmän samt en
seminarieserie för rektorer. Projektet har genomfört samtliga aktiviteter som var
planerade inom ramen för implementeringsinsatsen med planerat innehåll, i
planerad omfattning och med den tilltänkta målgruppen. Däremot har vissa
material, så som stödmaterial till lärare och rektorer och goda exempel på
webben, försenats kraftigt och lanserats senare för målgruppen än vad som
planerats.
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Den generella bilden är att målgrupperna anser att skriftligt material liksom
föreläsningar och seminarier i Skolverkets regi håller hög kvalitet. De allmänna
råden och stödmaterialet Att skriva skriftliga omdömen anses i hög utsträckning
vara användbara. Dessa material uppges dessutom vara mycket flitigt använda
ute i verksamheterna. Innehållet på informationsbroschyren till föräldrar och
elever samt den övriga webbinformationen anses i något lägre utsträckning vara
användbar. 7
Samtliga konferenser och seminarier får i huvudsak gott omdöme avseende
genomförande liksom innehåll. Webbkonferensen och delar av seminarieserien till
rektorer utgör undantagen. Webbkonferensen får relativt lågt omdöme, vilket
enligt Rambölls bedömning till stor del beror på dålig ljudupptagning från
inspelningen. Brister i seminarieserien redogörs och diskuteras närmare i nästa
stycke om svagheter i genomförandet av implementeringsinsatsen.

5.4

Svagheter i genomförandet av projektet
Ramböll menar att det finns vissa svagheter i genomförandet av
implementeringsinsatsen, vilka till stor del handlar om brister i insatser gentemot
rektorer. Rektorer är enligt Skolverkets projektgrupp den mest centrala
målgruppen för implementeringsinsatsen och därmed mycket viktiga för
resultatet som helhet. Mer konkret består svagheterna i genomförandet av
följande:
•
•
•

Stödmaterial till rektorer och lärare kom för sent i implementeringsprocessen
Spridning i kvalitet bland seminarieanordnarna
Bristande stöd i spridningsarbetet till rektorer

Nedan redogörs närmare för svagheterna i genomförandet av
implementeringsinsatsen.
5.4.1 Stödmaterial till rektorer och lärare kom för sent i

implementeringsprocessen
En viktig förklaring till att insatserna inte har förmått överbrygga glappet mellan
kunskaper och förmågor, dvs. leda målgrupperna från ökad kunskap till bättre
förmåga, i tillräckligt hög utsträckning är att Skolverkets stödmaterial kom för
sent i implementeringsprocessen. Utvärderingen visar att de huvudsakliga
målgrupperna, rektorer och lärare, efterfrågar material som kan ge dem konkret
stöd i utformningen av IUP med skriftliga omdömen. Behovet kommer bland
annat till uttryck genom stor efterfrågan på skolor och i kommuner efter
egenutvecklade eller externt framtagna mallar och verktyg för att formulera
IUP:er liksom behovet av goda exempel från andra skolor.
Anledningen till att stödmaterial har kommit målgrupperna tillhanda sent i
implementeringsprocessen är Skolverkets mycket gedigna kvalitetssäkring av
internt material. Den interna kvalitetssäkringsprocessen har i flera fall försenat
material som varit tänkt att komma ut i ett tidigare skede. Exempel på material
som har blivit försenat på grund av Skolverkets interna processer är
stödmaterialet till lärare respektive rektorer. Då utvärderingen tydligt visar på ett
behov hos målgrupperna av konkret stöd i implementeringsprocessen anser
Ramböll att Skolverket bör se över sitt kvalitetssäkringssystem för att säkerställa
att det är ändamålsenligt givet deras uppdrag, särskilt i förhållande till uppdrag
som likt detta är kort och intensivt i genomförandet. Ramböll menar att
Skolverket i den här typen av uppdrag står inför en avvägning mellan att tidigt/i
rätt tid få ut material med något lägre krav på kvalitet och att få ut ett helt
genomarbetat material senare i implementeringsprocessen. Skolverket bör
fundera över vilket värde – val av tidpunkt för stöd eller kvaliteten på stödet –
som är överordnat för målgruppen och därefter välja lämplig strategi inför
lanseringen av nytt material.
7

Skolverkets stödmaterial till lärare och rektorer hade inte utgivits vid undersökningstillfället.
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Det är således inte bristande relevans i aktiviteterna som har lett till att
målgrupperna inte har utvecklat sina förmågor i tillräckligt hög utsträckning, utan
snarare fördröjningen av insatser som särskilt syftar till att utgöra ett konkret
stöd i utvecklingen av IUP med skriftliga omdömen. Det finns enligt Ramböll
anledning att i det fortsatta arbetet med utvecklingsfrågor i högre grad fokusera
insatsernas timing och träffbild. I utvecklingsuppdragen kommer kvalitet alltid
vara en sammanvägning mellan innehållslig kvalitet och insatsernas anpassning
till verksamheten och en ensidig fokusering på det ena leder till att insatsen
riskerar att kraftigt förlora i relevans och slagkraft.
5.4.2 Spridning i kvalitet bland seminarieanordnarna

Den största insatsen inom ramen för implementeringsinsatsen av IUP med
skriftliga omdömen var den seminarieserie som genomfördes för rektorer och
lärare med särskilt utvecklingsansvar. Skolverket valde att lägga mest resurser
på insatsen för rektorer då de ansågs vara den centrala målgruppen för hela
implementeringsinsatsen. Rektorerna är nämligen de som enligt förordningen
beslutar om utformningen av de skriftliga omdömena samt om det ska skrivas
omdömen om utvecklingen i övrigt. Rektor har även i ansvar att leda och
organisera skolans arbete med IUP. Det är således av särskilt stor vikt att
insatsen gentemot rektorer blir positiv och genererar de resultat och effekter som
Skolverket önskar för att implementeringsinsatsen som helhet ska få bästa
möjliga genomslag.
På uppdrag av Skolverket genomförde 20 stycken Regionala utvecklingscentra
(RUC) och ett regionalt kommunförbund seminarieserier om IUP med skriftliga
omdömen. Målet för insatsen var att ge deltagarna insikt i IUP- reformen och
Skolverkets olika stödmaterial för att kunna bli resurser för fortsatta
implementering av på sina respektive skolor, i sina kommuner eller sin
friskolekoncern. Nedan redogörs för på vilket sätt genomförandet av
seminarieserien har påverkat resultaten.
Den generella bilden av seminarieserien visar att deltagarna uppfattade
seminarierna som i huvudsak väl genomförda. Föreläsarna hade i hög
utsträckning behandlat det material som avtalats med Skolverket. Deltagarna
uppfattade också att föreläsarna hade god kompetens och förmåga att förmedla
kunskaper på området. Resultaten indikerar dock att det även fanns brister i
genomförandet. För att få djupare förståelse för materialet och dess
användbarhet skulle anordnarna leda fördjupande diskussioner kring det
stödmaterial som Skolverket tillhandahåller. Detta har emellertid inte skett i
tillräckligt hög utsträckning. Det är runt en tredjedel av deltagarna som per
material menar att fördjupande diskussioner saknades. Deltagarna uppfattar
likaså att det fanns mer att önska av det formella erfarenhetsutbytet under
seminarieserien. Som exempel anger 45 procent av deltagarna att de inte har
arbetat med autentiska IUP:er från sin eller andras skolor under seminarieserien.
Studerar man resultatet från seminarieserien närmare kan man dessutom
konstatera att effektiviteten i respektive anordnares seminarieserie i varierande
utsträckning har varit god, avseende såväl genomförande som resultat. Det finns
vissa anordnare som genomgående får högt eller lågt betyg på frågor om vad
föreläsarna har tagit upp för innehåll och material samt huruvida fördjupande
diskussioner och erfarenhetsutbyten har förekommit under serien. Det är även
vissa anordnare som får låga betyg gällande föreläsarnas kompetens och
förmåga att förmedla kunskaper på det aktuella ämnet. I intervjuer med
målgruppen bekräftas den splittrade bild som enkäten till seminariedeltagarna
ger uttryck för. Därutöver indikerar deltagarstatistiken att det har förekommit
visst missnöje hos några anordnare då antalet deltagare per seminarietillfälle
minskade kraftigt. Resultaten från anordnarnas egen uppföljning av
seminarieserien skiljer sig däremot från utvärderarnas genom att samtliga
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anordnare bedömer sin kompetens på området och resultaten som genererats
hos målgruppen som mycket positiv eller positiv.8
Det är vidare intressant att notera att deltagare inom en och samma
seminarieserie i flera fall har varierande syn på hur seminarieserien har
genomförts och vad den har genererat hos personen i fråga. Då flertalet
respondenter i såväl enkät som intervjuer påpekat att deltagarna har legat på
olika nivåer, kunskaps- och erfarenhetsmässigt, vad gäller IUP med skriftliga
omdömen skulle de skiljda uppfattningarna kunna vara ett utslag för det. Det kan
dock handla om att anordnarna har saknat förmåga att möta sina deltagare på
deras olika kunskapsnivåer, att genomförandet i den bemärkelsen varit för
statiskt.
Sammantaget menar Ramböll att den i vissa avseenden bristande kvaliteten i
genomförande av seminarieserien med stor sannolikhet har påverkat resultatet
av implementeringsinsatsen som helhet negativt. Bristen på fördjupande
diskussioner och formellt erfarenhetsutbyte med andra verksamheter har troligen
påverkat deltagarnas möjlighet att utveckla de förmågor som krävs för att
genomföra en IUP med skriftliga omdömen i enlighet med förordningen.
Deltagarna har vidare inte haft möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor på
lika villkor på grund av den varierande kvaliteten i genomförande bland
anordnarna. Allt detta bedömer Ramböll har gett utslag i den nationella
undersökningen där rektorer som har deltagit i Skolverkets insatser varken
skattar sin kunskap eller förmåga signifikant högre än rektorer som inte har
deltagit. Resultatet är inte beroende av vilken typ av insats, mellanmänsklig eller
textbaserad insats, som rektor har deltagit i vilket ytterligare stödjer Rambölls
tes.
Det är, enligt Rambölls bedömning, av yttersta vikt att Skolverket säkerställer att
deras insatser, oavsett vilken högskola/RUC som har anlitats för uppdraget, ger
rektorer runt om i landet likvärdigt stöd i implementeringen. Detta för att kunna
uppnå målet med seminarieserien som handlar om att rektorer ska utgöra
resurser för vidare implementering i sina respektive verksamheter och därigenom
erhålla bästa möjliga genomslag för implementeringsinsatsen som helhet.
5.4.3 Rektorer har behov av stöd i spridningsarbetet

För att rektors deltagande i seminarieserien ska ge bästa möjliga utslag i
verksamheten som helhet behöver rektor ges goda förutsättningar, såväl internt
från skolan och kommunen som från Skolverkets sida, att sprida kunskapen
vidare. Kvaliteten på kunskapsöverföringen är avgörande för att uppnå
långsiktiga och bestående resultat och effekter med insatsen. Rambölls
bedömning är att Skolverket inte har förmått möta rektorernas behov av stöd i
spridningsarbetet i tillräckligt hög utsträckning, vilket i sin tur kan ha påverkat
lärarnas möjligheter att utveckla relevanta förmågor för arbetet med IUP med
skriftliga omdömen.
I uppföljningen av seminarieserien uppger en dryg femtedel av rektorerna att
insatsen inte har givit dem tillräckligt stöd i hur de ska sprida kunskapen vidare.
En dryg fjärdedel av rektorerna ger dessutom uttryck för att seminarieserien inte
i tillräckligt hög utsträckning har lett till att de kan erbjuda lärarna en
verktygslåda för det fortsatta arbetet. I likhet med övriga resultat från
seminarieserien varierar omdömen för respektive anordnare stort. Detta menar
Ramböll indikerar att rektorerna har ett behov av stöd i kunskapsöverföringen
som Skolverket inte helt har förmått att tillgodose. Vidare kom det mycket
efterfrågade stödmaterialet till rektor ut sent i implementeringsprocessen, då
förordningen hade varit gällande i över ett år. Materialet innehåller bland annat
stöd kring att genomföra analyser av utvecklingsbehov på skolan och utifrån det
stimulera till förbättringsåtgärder, vilket är synnerligen relevant kunskap för
8

Sammanställning över anordnarnas egen uppföljning, Skolverket
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rektorer. Däremot ströks, i den interna kvalitetssäkringen på myndigheten, delar
av stödmaterialet som handlade om och gav råd i hur rektor kunde arbeta med
spridning inom verksamheten.
Sammantaget menar Ramböll att Skolverket bör fundera över hur de, inom
ramen för sitt uppdrag, bättre kan stödja rektor i arbetet med att sprida
kunskaper vidare på skolan. Därutöver behöver det självklart avsättas tid,
resurser och forum inom den enskilda verksamheten och/eller i kommunen för
att arbeta vidare med införandeprocessen av IUP med skriftliga omdömen, vilket
ligger helt utanför Skolverkets ansvar och kontroll.

5.5

Sammanfattande bedömning
Resultatet av Skolverkets implementeringsinsats har med stor sannolikhet
påverkats av ett antal faktorer kopplade till skolans/kommunens interna
verksamhet, så som målgruppernas förkunskaper samt resurser och forum för
kunskapsöverföring liksom av omständigheter på myndighetsnivå, så som
nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling. En viktig slutsats är dock att
insatsens resultat även i stor utsträckning har villkorats av hur Skolverket har
styrt och genomfört implementeringsinsatsen.
Styrningen kan i korthet ses som framgångsrik vad gäller inriktningen på
implementeringsinsatsen där Skolverket har valt att även ge stöd i frågor som
rör vidare implementeringen av Lpo 94. Svagheter i styrningen utgörs främst av
att arbetet initierades sent på myndigheten och att insatsen inte i tillräckligt hög
grad anpassades till ett verksamhetsperspektiv (vilket delvis kan förklaras med
hänvisning till den försenade starten). Enskilda aktiviteter bedömer Ramböll höll
hög kvalitet i innehåll och genomförande. Undantaget är dock en mycket central
aktivitet, seminarieserien till rektorer och lärare med särskilt utvecklingsansvar,
där effektiviteten i genomförande i varierande grad har varit tillfredsställande.
Därutöver menar Ramböll att rektorer inte i rätt tid eller i tillräckligt hög
utsträckning fick tillgång till ett konkret stödmaterial respektive stöd i
kunskapsspridningen internt. Sammantaget bedömer Ramböll att dessa aspekter
med hög sannolikhet har begränsat implementeringsinsatsens effektivitet och
därmed möjlighet att nå mer långsiktiga effekter. I utvecklingsuppdragen
kommer kvalitet alltid vara en sammanvägning mellan innehållslig kvalitet och
insatsernas anpassning till verksamheten och en ensidig fokusering på det ena
leder till att insatsen riskerar att kraftigt förlora i relevans och slagkraft.
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6.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av utvärderingen med fokus på
projektets samlade avtryck. I kapitlet ges en samlad bild av vad projektet
bidragit till och vilka faktorer som kan förklara dess resultat. I kapitlet
presenteras också de rekommendationer som Ramböll, utifrån utvärderingens
resultat, ger Skolverket inför framtida arbete med samma typ av insatser.

6.1

Projektets samlade avtryck
En förutsättning för att det mest långsiktiga målet i projektets förändringsteori
om en IUP enligt förordningen ska kunna nås krävs att två villkor är uppfyllda.
För det första krävs att genomförandet har skett som planerat. För det andra
krävs att teorin är konsistent och att de resultat som man avsett att uppnå på
kortare sikt har uppnåtts.
Enligt projektets förändringsteori är den långsiktiga måluppfyllelsen beroende av
att målgrupperna inte bara får en ökad kunskap utan att de också får en stärkt
förmåga att agera utifrån sina respektive mandat och ansvar. Utvärderingen
visar att projektet har varit framgångsrikt i arbetet att utveckla deltagarnas
kunskap. Samtidigt visar resultatet av datainsamlingen att projektets avtryck är
svagare längre fram i förändringsteorin. När det gäller bidraget till en stärkt
förmåga är inte möjligt att se en skillnad mellan de grupper som har deltagit och
de som inte har deltagit i Skolverkets aktiviteter för dessa målsättningar. Det
finns dock en chans att det material som nu finns tillgängligt via Skolverkets
hemsida i framtiden kommer att kunna bidra till en stärkt förmåga.
Effektmålen om en IUP enligt förordningen och i förlängningen en ökad
måluppfyllelse är långsiktiga och har inte kunnat följas upp inom ramen för
denna utvärdering eftersom insatsen fortfarande pågick vid tiden för
materialinsamlingen. I en värdering av i vilken grad projektet kan komma att
bidra till de långsiktiga målen bygger värderingen på i vilken mån projektet har
uppnått målen på kortare sikt. Om projektet har bidragit till avsedda resultat på
kort sikt finns det också en sannolikhet att de kommer att bidra till avsedda
resultat på längre sikt. Ramböll bedömer, i enlighet med detta resonemang, att
sannolikheten att implementeringsprojektet på ett avgörande sätt kommer att
bidra till effekterna är liten. Om avtrycket hade varit starkare i de delar som rör
förmågan skulle sannolikheten vara större.
Resultatet av Skolverkets implementeringsinsats har med stor sannolikhet
påverkats av ett antal faktorer kopplade till skolans/kommunens interna
verksamhet, så som målgruppernas förkunskaper samt resurser och forum för
kunskapsöverföring liksom av omständigheter på myndighetsnivå, så som
nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling. En viktig slutsats är dock att
insatsens resultat även i stor utsträckning har villkorats av hur Skolverket har
styrt och genomfört implementeringsinsatsen.
Styrningen kan i korthet ses som framgångsrik vad gäller inriktningen på
implementeringsinsatsen där Skolverket har valt att även ge stöd i frågor som
rör vidare implementeringen av Lpo 94. Svagheter i styrningen utgörs främst av
att arbetet initierades sent på myndigheten och att insatsen inte i tillräckligt hög
grad anpassades till ett verksamhetsperspektiv. Förseningen av projektstarten
kom dock även att ytterligare bidra till att anpassningen till skolornas
verksamhet försvagades. Enskilda aktiviteter bedömer Ramböll höll hög kvalitet i
innehåll och genomförande. Undantaget är dock en mycket central aktivitet,
seminarieserien till rektorer och lärare med särskilt utvecklingsansvar, där
effektiviteten i genomförande i varierande grad har varit tillfredsställande.
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Utvärderingen visar att skolledare inte i rätt tid eller i tillräcklig omfattning fick
tillgång till stödmaterial respektive stöd i kunskapsspridningen internt bland
annat på grund av att Skolverkets kvalitetssäkringsrutiner drog ut på tiden. En
central slutsats i utvärderingen som Skolverket också måste hantera i det
fortsatta arbetet med skolutveckling rör hur insatser i utvecklingsprojekt ska
kvalitetsgranskas. I utvecklingsuppdragen kommer kvalitet alltid bygga på en
sammanvägning mellan innehållslig kvalitet och dess timing i förhållande till den
verksamhet som avses . Om Skolverket i det fortsatta arbetet med skolutveckling
alltför mycket fokuserar på kvalitet i insatsen kommer det att leda till att
insatsen riskerar att kraftigt förlora i relevans och slagkraft.

6.2

Rekommendationer inför framtida satsningar
Utifrån de slutsatser om implementeringen av IUP med skriftliga omdömen som
presenteras ovan rekommenderar Ramböll att Skolverkets framtida arbete med
implementering bör utmärkas av följande:
•
•
•

Implementeringssatsen programmeras utifrån en sammanhållen
förändringsteori
Implementeringsinsatsen planeras och genomförs med utgångspunkt i
verksamhetsprocessen
Skolverket utgår inte från att kompetens kring aktuella frågor finns vid
samtliga lärarutbildningar

Nedan redogörs rekommenderade utgångspunkter närmare.
6.2.1 Insatsen programmeras utifrån en sammanhållen förändringsteori

Ramböll ser det som centralt att framtida implementeringsinsatser tar sin
utgångspunkt i en relevant, förankrad förändringsteori om hur insatsen ska bidra
till önskad förändring. Implementeringsprojektet tog fram en verksamhetslogik
över projektet i inledningen av projekttiden, som utgjorde en god bas för
insatsen. Ramböll bedömer dock att styrkan med en förändringsteori ligger i att
den fokuserar på den kausala relationen mellan olika delar av projektet och vad
som villkorar denna kausalitet.
En förändringsteori kan ses som en logisk karta över hur en insats är tänkt att
fungera. I förändringsteorin tydliggörs sambandet mellan vilka aktiviteter som är
tänkta att leda till vilka effekter på kort och lång sikt enligt följande modell:
Figur 2 Modell för förändringsteori

Aktiviteter

Utfall

Resultat på
Resultat
kort och lång
sikt

Effekter

Framtagandet av en förändringsteori sker bakifrån. Detta innebär att
medverkande aktörer börjar med att diskutera och fastställa vilka långsiktiga
effektmål som implementeringsinsatsen ska uppnå.
Då de önskade effekterna har fastställts, diskuteras vilka resultat som berörda
aktörer ser som viktiga delmål för att nå det övergripande effektmålet. Delmålen
kan både avse resultat på längre och kortare sikt. Om det övergripande
effektmålet exempelvis utgörs av att verksamheternas IUP med skriftliga
omdömen genomförs i enlighet med förordningen, handlar detta steg om att
fastställa hur insatsen ska bidra till detta mål. Är det genom att öka lärarnas
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kunskaper om syfte och innehåll i förordningen, att öka lärarnas förmåga att
skriva framåtsyftande omdömen och/eller genom andra steg?
Som sista steg diskuteras vilken typ av aktiviteter som måste genomföras för att
nå önskade resultat och effekter. För att implementeringsinsatsen ska vara
effektiv är det centralt att dessa aktiviteter planeras för att säkra samtliga
kausala länkar inom förändringsteorin. Det innebär mer konkret att det bör
finnas aktiviteter som syftar till att överbrygga stegen mellan kortsiktiga och
långsiktiga resultat samt att innehållet i aktiviteterna i hög utsträckning speglar
resultatmålen.
Värdet av att programmera en insats utifrån en sammanhållen förändringsteori
är att det för samtliga parter blir tydligt vad man vill uppnå och hur man avser
att nå dit. Det gör det möjligt att förebygga eventuella glapp i en kausal länk
som annars inte hade upptäckts förrän resultaten av insatsen utvärderats. En
solid förändringsteori gör också insatsen uppföljnings- och utvärderingsbar.
6.2.2 Insatsen planeras och genomförs med utgångspunkt i

verksamhetsprocessen
Denna rekommendation handlar om att Skolverket i högre grad ska tillämpa
relevant kunskap om vad som händer när en skola och/eller kommun ska
genomdriva förändringar i styrningen av implementeringsinsatser.
Rekommendationerna kan sägas vara relevanta även för andra
utvecklingsinsatser.
•

Anpassa insatsen i högre grad utifrån vad verksamheterna behöver snarare
an vad individerna i målgruppen behöver

•

Med utgångspunkten att skapa förändring på en skola/kommunen – hur
skapar man bästa möjliga genomslag på skolan? Vad behöver målgrupperna
och när i en införandeprocess.

•

Ett tydligare verksamhetsperspektiv kan skapa större genomslag och nå
bättre resultat. Kvaliteten i insatsen måste värderas utifrån både kvalitet i
innehåll och dess timing.

6.2.3 Utgå inte från att kompetens kring aktuella frågor finns vid samtliga

lärarutbildningar
Skolverkets uppdrag är att tillhandahålla skolor och kommuner med likvärdigt
stöd i utvecklings- och implementeringsarbete – det är karaktären på deras
nationella uppdrag. För att uppfylla sitt uppdrag anser Ramböll att de ska
säkerställa likvärdighet i upphandling av underkonsulter/anordnare - använda de
konsulter som man vet har relevant kompetens och levererar hög kvalitet och
utgå inte från att kompetens kring aktuella frågor finns vid samtliga
lärarutbildningar.
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BILAGA 1
I denna bilaga redovisas resultaten av de enkäter som Ramböll använts sig av i
utvärderingen. Resultaten redovisas i diagramform med frågan som ställdes i
enkäten som rubrik. De olika målgrupperna redovisas var för sig.

6.3

Redovisning av enkäten till lärare och skolledare som skickades ut i
samverkan med Skolverket
Nedan redogörs för svaren i enkäten som skickades ut till ett nationellt urval av
lärare och skolledare i samverkan med Skolverket. Först redovisas resultaten för
lärare och därefter för skolledare.

6.3.1 Redovisning av enkäten till lärare som skickades ut i samverkan med

Skolverket
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6.3.2 Redovisning av enkät till skolledare som skickades ut i samverkan med

Skolverket
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6.4

Redovisning av enkäten till deltagare i seminarieserien anordnad av
Skolverket i samverkan med högskolor/RU
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6.5

Redovisning av enkäten till deltagare på föreläsningen för huvudmän om
IUP med skriftliga omdömen
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BILAGA 2

Här presenteras projektets förändringsteori.

Aktiviteter/utfall

Informationsinsatser
•webbinformation
•föreläsningar
•konferenser
•seminarieserier
•broschyr

Informationsinsatserkommunikation
•seminarieserier
•konferenser

Verktyg
•stödmaterial med
exempel på omdömen till
lärare
•stödmaterial till rektorer
•allmänna råd

Exempel
•skrivna
•filmade

Resultat

Skolledare ska
• fatta bra beslut angående
utformningen av IUP
• kunna att organisera skolans
arbete med IUP
• kunna bedöma kvaliteten hos
en IUP
• ha kursplanekompetens (se
lärarnas mål ovan)

Lärare ska
• kunna skriva omdömen
• kunna planera
undervisningen enligt
strävansmålen (tolka och
omsätta styrdokument)
• ha bedömarkompetens
• ska ha förmåga att
dokumentera elevens
utveckling

Skolledare ska
• ha samma kunskaper som
lärare, men
•djupare kunskap
om styrsystemet
•mindre kunskap i
dokumentation
• ha kunskap om
ansvarsfördelning
•ha kunskap om hur rektor
ska leda skolans arbete med
IUP

Huvudman ska
• stödja skolledare i arbetet
med IUP
• stödja lärare i arbetet med
IUP

Lärare ska
• ha kunskap om
styrsystemet
• ha kunskap om
förordningen om IUP
• ha kunskap om
intentionerna bakom IUP
• ha kunskap om de allmänna
råden
•ha kunskap om vad som är
summativ respektive formativ
bedömning
• ha kunskap om olika sätt
att dokumentera elevens
utveckling
• acceptera direktiven för IUP
med skriftliga omdömen

Huvudman ska
•ha kunskap om sin
roll/ansvar
• ha förståelse för sin
roll/ansvar

Vårdnadshavare ska
• ha kunskap om vad en IUP
ska innehålla
• ha kunskap om vilka krav
vårdnadshavare kan ställa på
skolan

Effekter

En IUP i enlighet med
förordningen

Ökad måluppfyllelse
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