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Skolverkets allmänna råd  
för individuella utvecklingsplaner med skriftliga 
omdömen;

beslutade den 10 november 2008.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för arbetet med att upprätta 
individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. De allmänna rå-
den grundar sig på bestämmelserna i 7 kap. 2 § grundskoleförordningen 
(1994:1194), 7 kap. 1 § särskoleförordningen (1995:206), 8 kap. 1 § special-
skoleförordningen (1995:401), 5 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) 
och 1 a kap. 8 § förordningen om fristående skolor (1996:1206). 

Inledning
Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den 
ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en plane-
ring av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt 
i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan 
göra och ansvara för. Den skriftliga information som ska tas in i den individu-
ella utvecklingsplanen är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga 
informationen som ges vid utvecklingssamtalet, inte att ersätta denna. Den 
individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara 
ses över en gång per termin, utan ska revideras när det behövs med hänsyn till 
elevens skolsituation och studieresultat. 

De nya bestämmelserna i förordningarna innebär att den individuella 
utvecklingsplanen inte bara ska vara framåtsyftande, utan också innehålla 
skriftliga omdömen om elevens kunskaper i varje ämne som eleven får un-
dervisning i, i varje årskurs. Det tidigare förbudet, att den skriftliga infor-
mationen om elevens skolgång inte får ha karaktären av betyg, är borttaget. 
Rektor beslutar om utformningen av de skriftliga omdömena om elevens 
kunskapsutveckling samt om de också ska gälla elevens utveckling i övrigt, 
dvs. framför allt elevens sociala utveckling.

1. Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 
– bedömning och utvecklingssamtal
I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig 
information om hur elevens kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanens 
och kursplanernas mål. Tillsammans ska lärare, elev och vårdnadshavare dis-
kutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. 
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Utifrån sitt särskilda ansvar bör rektor
ge skolans lärare förutsättningar att skapa ett gemensamt förhållnings-
sätt till arbetet med den individuella utvecklingsplanen.

Skolans lärare bör
ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevernas 
kunskapsutveckling och lärande, och
utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentatio-
nen.

Elevens lärare bör
skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information 
och leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta 
lärande samt vad eleven kan ta ansvar för, 
skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och 
ömsesidigt förtroende mellan parterna,
beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen, 
och
informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskaps-
kvaliteter som ska bedömas.

2. Den individuella utvecklingsplanens syfte 
Den individuella utvecklingsplanen ska ge elev och vårdnadshavare tydlig in-
formation om elevens kunskapsutveckling och, om rektor så beslutar, elevens 
sociala utveckling samt innehålla en plan för elevens fortsatta lärande. Den 
ska också vara ett redskap för att identifiera olika elevers stödbehov. 

Den individuella utvecklingsplanen bör
ge eleven ökade möjligheter att ta ansvar för och påverka sina studier,
konkret beskriva vad skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i rikt-
ning mot läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot, 
stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella pla-
neringen, och
utformas på ett sådant sätt att den underlättar kontinuiteten i elevens 
lärande vid byten av lärare, grupp och skola. 

3. Den individuella utvecklingsplanens innehåll 
Den individuella utvecklingsplanen är både tillbakablickande och framåt-
syftande. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen som beskriver elevens 
kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har fått undervisning i, dels en 
framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta utveckling 
ska stödjas och stimuleras. De överenskommelser om ömsesidiga åtaganden 
som görs mellan parterna ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Planen 
kan, om rektor så beslutar, innehålla en bedömning av elevens utveckling i 
övrigt.
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utformas så att eleven och vårdnadshavaren får en tydlig information 
om elevens kunskaper i relation till de nationella målen och lyfta fram 
elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande, 
ge en tydlig signal om eleven riskerar att inte nå de mål som ska ha upp-
nåtts i slutet av det tredje, femte och nionde skolåret, och
utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas 
omfattas av sekretess. 

Den framåtsyftande planeringen bör
sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska ut-
veckla,
sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera 
elevens fortsatta kunskapsutveckling, 
uttrycka positiva förväntningar på eleven, och 
utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor.

Genom dessa allmänna råd upphävs SKOLFS 2006:10 för arbetet med att 
upprätta individuella utvecklingsplaner.

På Skolverkets vägnar

PER THULLBERG
 Mona Bergman
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