
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IUP – Ett verktyg för elevens lärande 
En kvalitativ intervjustudie om lärares arbete med 
individuella utvecklingsplaner 
 
IEP – A tool for the students learning 
A qualitative interview study about teachers work 
with individual development plans 
 

 
 
 
 

Examensarbete i lärarutbildningen  
Avancerad nivå 15 Högskolepoäng  
Höstterminen 2012 

 

Ingela Friborg 

 

Handledare: Gunbritt Tornberg  
Examinator: Annelie Andersén 

 



Resumé 
 
Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp,  

Högskolan i Skövde 
 
Titel: IUP – Ett verktyg för elevens lärande 

En kvalitativ intervjustudie om lärares arbete med individuella 

utvecklingsplaner 

 

Sidantal: 50 
 
Författare: Ingela Friborg 
 
Handledare: Gunbritt Tornberg 
 
Datum: Mars 2013 
 
Nyckelord: Individuell utvecklingsplan (IUP), utvecklingssamtal, 

individuella mål, lärprocess, kunskapsutveckling, delaktighet, 

samspel 

 

Varje elev i grundskolan ska enligt gällande styrdokument ha en individuell 

utvecklingsplan (IUP) från och med 1 januari 2006. Planen ska främst syfta till en högre 

måluppfyllelse men också till att eleven ska få en ökad förståelse för sin egen lärprocess 

och kunskapsutveckling. Min erfarenhet är att några elever trots arbetet med IUP har 

svårt att se sin egen lärprocess och det har varit utgångspunkten i min studie. Syftet med 

studien har varit att undersöka och analysera lärares arbete med individuella 

utvecklingsplaner i årskurs ett till sex ur ett lärarperspektiv. Målet var att identifiera 

strategier och metoder som skulle kunna bidra till att utveckla IUP som ett verktyg i 

elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. För att ta reda på lärares 

arbetssätt med IUP användes kvalitativa intervjuer och den teoretiska bas som används i 

studien var Strandbergs (2006; 2009) tolkning av Lev Vygotskijs teori. För analysen av 

resultatet har ad hoc metoden använts. Resultatet visar på att lärare använder många 

metoder i arbetet med IUP som kan ge elever ökad förståelse för den egna lärprocessen. 

Elever bjuds in och uppmanas att vara delaktig och att i samspel med klasskamrater och 

med läraren ta ett aktivt ansvar för sin egen lärprocess. Resultatet tyder på att samtalet 

och dialogen utgör en stor del av arbetet med IUP och möjligen kan samtalet ses som ett 

verktyg för elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. Många av de 

strategier och metoder som framkommit i studien kan användas på flera olika sätt och det 

får konsekvenser för vilken påverkan de har på elevens förståelse av sin lärprocess och 

sin kunskapsutveckling.  
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Each student in elementary school will under current policy documents have an 

individual development plan (IEP) from 1 January 2006. The plan should primarily aim 

for a higher goal achievement, but also to the student to gain a greater understanding of 

their own learning process and knowledge. My experience is that some students, despite 

efforts IUP have difficulty seeing their own learning process and it has been the starting 

point of my study. The aim of the study has been to investigate and analyze teachers work 

with individual development plans from the first grade to the sixth grade from a teacher's 

perspective. The goal was to identify strategies and techniques that could help develop 

IUP as a tool for the student's learning and understanding of their own learning process. 

To find out teachers working methods with IUP qualitative interviews were performed 

and the theoretical base used in the study are Strandberg's (2006, 2009) interpretation of 

Lev Vygotskij's theory. For the analysis of the results the ad hoc method has been used. 

The result shows that teachers use multiple methods in the work with IEP that can give 

students a better understanding of their own learning process. Students are invited and 

encouraged to participate and to interact with classmates and with the teacher take active 

responsibility for their own learning process. The results shows that conversation and the 

dialogue is a big part of the work with IUP and possibly the dialogue can be seen as a tool 

for the student's learning and understanding of their own learning process. Many of the 

strategies and approaches that have emerged in this study can be used in several different 

ways and it has implications for the impact they have on student understanding of the 

learning process and their knowledge. 
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1. Bakgrund 
 

1.1. Inledning 

 
Enligt Skolverket (2010 a) har observationer av barn och elever förändrats med tiden. 

Dokumentation och bedömning av elever har ökat i skolan och varje individ förväntas ta 

ett större ansvar för sitt eget lärande. Regelverket kring dokumentationen styrs av 

samhället. Även i länder utanför Sveriges gränser sker en ökning av standardiserad 

dokumentation som leder till olika åtgärder för att styra individen (a.a.). 

Sedan 1 januari, 2006 ska varje elev från årskurs ett till årskurs nio enligt 

grundskoleförordningen, 7 kap.2§ ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. 

(Skolverket, 2010 a). Enligt skollagen 10 kap.12§ ska läraren, föräldrar och elev träffas 

minst en gång per termin för att tillsammans ha ett utvecklingssamtal. Vid dessa samtal 

upprättas den individuella utvecklingsplanen för eleven. Planen ska vara ett stöd både 

för elevens sociala utveckling och för elevens kunskapsutveckling. Den ska också 

synliggöra hur eleven kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplan och 

kursplanemålen. Eleven och föräldrarnas delaktighet i lärprocessen förväntas öka i 

arbetet med den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2012). Från och med den 

15 juli, 2008 ska dessutom varje elev få skriftliga omdömen i varje ämne som de 

undervisas i. Det största argumentet till att införa skriftliga omdömen var att öka 

tydligheten i informationen om elevens kunskapsutveckling. Detta ska leda till att 

eleven får bättre möjligheter att nå längre i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2010 b). 

I Lgr 11 framgår att eleven ska ta ett personligt ansvar för sin egen inlärning och 

tillsammans med läraren planera och utvärdera undervisningen. Eleven ska kunna 

bedöma sina arbetsresultat och därefter göra en analys av dessa. Eleven förväntas också 

göra en bedömning om de egna resultaten stämmer överens med omvärldens 

uppfattning (Skolverket, 2011 a). 

Under ett flertal år har jag arbetat som resurs i skolan och min erfarenhet är att många 

elever tycker det är svårt att se sin egen lärprocess på egen hand. Det förefaller vara så 

att många pedagoger har utvecklat lämpliga strategier och verktyg för att kommunicera 

de mål som eleven förväntas uppnå. Trots det så når ändå några elever inte insikt om 

vilka mål de ska sträva mot. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) kan en 

elev och lärare uppfatta samma situation på helt olika sätt. I lärarens uppdrag ingår att 

synliggöra de mål som eleven ska uppnå. Vilka verktyg och metoder kan då läraren 

använda för att eleven ska få ökad förståelse för sina individuella mål och sin lärprocess 

i arbetet med IUP? Denna frågeställning har varit min utgångspunkt i valet av ämne i 

min studie. 

I ett examensarbete från Skövde högskola av Rajamäki Fryken, Svensson och 

Torstenfelt (2007) har författarna kommit fram till att det behövs vidare studier som 

behandlar hur den individuella utvecklingsplanen ska kunna bli ett verktyg i elevens 

kunskapsutveckling.  
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Författarna syftar då på vilka metoder och arbetssätt som lärare använder utifrån elevens 

individuella mål i IUP. Lärare har olika bakgrund och också olika erfarenheter i arbetet 

med IUP. Genom att undersöka hur några lärare arbetar med IUP vill jag bidra till 

kunskap om strategier och metoder som verktyg i elevers lärande och förståelsen för 

den egna lärprocessen. Studien kommer därför att inta ett lärarperspektiv. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte avser att undersöka och analysera lärares arbete med individuella 

utvecklingsplaner (IUP) i årskurs ett till årskurs sex ur ett lärarperspektiv. Målet är att 

identifiera strategier och metoder som skulle kunna bidra till att utveckla IUP som ett 

verktyg i elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. Syftet avgränsas till 

följande frågeställningar: 

1. Hur uttrycker lärarna att de i arbetet med IUP synliggör för eleven: 

a. de individuella målen?  

b. elevens lärprocess? 

c. elevens utvecklingsmöjligheter? 

2. Hur vill lärarna utveckla sitt arbete med IUP som ett verktyg för elevens lärande? 

 

1.3. Begreppsförklaringar 
 

I studien förekommer ett flertal ord och begrepp som används i arbetet med IUP och för 

att underlätta för läsaren återfinns en kort förklaring till dessa i bilaga 1.  

 

Formativ bedömning Individuell utvecklingsplan  

 

Kamratbedömning  

Loggbok 

 

Lokal pedagogisk planering 

 

Lärarblogg    

Lärprocess 

 

Mentor  

 

Metakognition  

Pedagogisk dokumentation 

                                      

Portfolio Självbedömning 

 

Skriftliga omdömen Summativ bedömning Utvecklingssamtal 

 

Åtgärdsprogram 

 

 

  

I studien förkortas ibland individuell utvecklingsplan till IUP och lokal pedagogisk 

planering förkortas ibland till LPP. 
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1.4. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången redogörs för Skolverkets riktlinjer om arbetet med individuella 

utvecklingsplaner. Därefter redovisas aktuell forskning och annan litteratur som är 

relevant för studien. Forskning och övrig litteratur har delats in i underrubriker i ett 

försök att strukturera litteraturen och för att underlätta för läsaren. För att hitta nyare, 

relevant forskning som har anknytning till studiens syfte och frågeställningar har 

efterforskningar skett i olika databaser. En del av den litteratur som hittades i databaser 

återfanns också i de tre skrifter som redovisas nedan och därför blev skrifterna 

utgångspunkten i min litteratursökning. Skrifterna redogör för aktuell forskning och 

litteratur i arbetet med IUP men i min studie har jag valt att referera till aktuella 

författare direkt istället för att hänvisa till dessa skrifter. 

 

Skolverket (2010 a) har publicerat en skrift som heter Stödja och styra. Här presenteras 

aktuell forskning om bedömning och dokumentation för yngre barn, från förskolan till 

årskurs tre. I skriften diskuteras vad bedömning är och hur yngre barns 

kunskapsutveckling bedöms. Både svensk forskning och utländsk forskning lyfts fram i 

skriften. 

Korp (2011) har med hjälp av Skolverket publicerat en skrift som heter 

Kunskapsbedömning – Vad, hur och varför? Syftet med skriften är att ge en 

övergripande bild av hur kunskapsbedömning beskrivs och diskuteras i både svensk och 

internationell forskning. 

Forsberg och Lindberg (2010) har sammanställt en rapport som ger en översikt av 

svensk forskning av bedömning under perioden 1990-2009. Även internationell 

forskning om bedömning redovisas i rapporten. I rapporten får läsaren en överblick över 

hur bedömning har förändrats över tid. Dessutom redovisas vilka områden som behöver 

ytterligare forskning. Ett av dessa områden är vilka metoder/ redskap som kan användas 

i lärarens yrkesverksamhet. 

Ett flertal avhandlingar, artiklar och litteratur som nämns i ovanstående skrifter kommer 

att belysas i min studie men i vissa fall kommer endast de delar som berör arbetet med 

IUP redovisas för att motsvara syfte och frågeställningar i denna studie.  

 

1.4.1 Skolverkets riktlinjer i arbetet med IUP 
 

Skolverket (2012) har publicerat en skrift om de allmänna råd som gäller vid 

utvecklingssamtalet och arbetet med skriftliga omdömen. De allmänna råden grundar 

sig på bestämmelser i skollagen (2010: 800). Råden bör följas av rektor och lärare för 

att främja en enhetlig tillämpning av arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. 

Eleven och dess föräldrar ska träffa läraren minst en gång per termin för att diskutera 

elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. För att det ska bli ett trepartssamtal 

där alla ska känna sig delaktiga krävs det att samtliga är insatta i ämnet och har förberett 

sig inför samtalet (Skolverket, 2012).  
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Vid utvecklingssamtalet ska läraren ge omdömen till eleven i alla ämnen han/hon 

undervisas i (Skolverket, 2012). Eleven ska dessutom få information om vad som krävs 

för att nå kunskapskraven och hur individen kan utvecklas ytterligare. Dokumentationen 

läraren fortlöpande gör angående elevens utveckling ligger till grund för varje elevs 

individuella mål men också för den kommande undervisningen som läraren gör för hela 

klassen. De skriftliga omdömena ska enligt Skolverket vara ett stöd för elevens lärande 

och får inte innehålla några beskrivningar av elevens personliga egenskaper. Den 

information som eleven och föräldrarna får vid utvecklingssamtalet ska leda till en 

framåtsyftande del i utvecklingssamtalet. Eleven förväntas ta ett större ansvar för sina 

egna studier och utveckla en förmåga att själv förstå sin egen lärprocess. För att kunna 

bedöma sina egna resultat i jämförelse med sina klasskamrater nämns portfolio och 

loggböcker som verktyg i det arbetet (a.a.). Läraren bör enligt Skolverket (2012) 

utforma planeringen av den skriftliga individuella utvecklingsplanen där den: 

 utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen, 

 uttrycker positiva förväntningar på eleven, samt 

 tydliggör vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att eleven ska 

nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 

läroplanen (a.a., s. 16). 

 

Positiva förväntningar på eleven har god effekt på elevens resultat men det är viktigt att 

förväntningarna är realistiska. Dessutom är det viktigt att det fortsatta arbetet beskrivs 

på ett konkret sätt för att eleven ska förstå vad som förväntas av honom/henne 

(Skolverket, 2012).  

 

Skolverket (2009 b) har också publicerat en skrift som ska vara till stöd för lärarens 

arbete med den individuella utvecklingsplanen och skriftliga omdömen. I skriften 

redogörs för hur hela IUP – processen kan gå till och vad de olika arbetsmomenten har 

för effekt på elevens lärande. Dessutom ges exempel på hur en lokal pedagogisk 

planering kan se ut. Dessa planeringar utgår ifrån hur läraren tolkar kursplan och 

läroplansmål, tydliggör hur målen kopplas samman med undervisningen och vad som 

bedöms. I en LPP bör det också framgå vilken redovisningsform som ska användas. 

Vikten av att lärare skapar arbetsformer där elevens metakognitiva förmåga utvecklas 

betonas. Förutom bra arbetsformer är det också viktigt att eleven får tid till reflektion 

och förberedelser inför utvecklingssamtalet (a.a.). 
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Nedanstående figur ger en översiktsbild över arbetet med IUP. 

 

Figur1: IUP – processen: Arbetet med den skriftliga utvecklingsplanen med skriftliga 

omdömen (efter Skolverket, 2009 b, s. 7). 

 

Skolverket (2009 a) har publicerat en skrift för att stödja rektorer i deras roll som 

arbetsledare i arbetet med IUP. En del av skriften består av ett frågeformulär där rektor 

kan göra en nulägesanalys av arbetet på skolan som i sin tur kan leda till 

förbättringsåtgärder. Det finns även förslag på hur förbättringsarbetet kan gå till. 

Analysarbetet i arbetslaget kan ge förutsättningar till ett gemensamt förhållningssätt i 

arbetet med IUP. Övriga områden som belyses i skriften är planering av undervisningen, 

dokumentation, reflektion, bedömning och utvecklingssamtalet (a.a.).  

 

Skolverket (2011 b) har även publicerat en skrift som ska ge stöd till lärare i planering 

och genomförande av undervisningen. Materialet belyser fem områden som planering, 

genomförande, kunskapsbedömning, uppföljning och dokumentation och ger en 

praktisk tillämpning av hur undervisningen bör gå till (a.a.). Arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen nämns vid några tillfällen och därför har jag valt att även 

redogöra för denna skrift. 

 

1.4.2 Individuell utvecklingsplan 
 

Elfström (2005) har i en studie i förskolan och grundskolans yngre åldrar undersökt 

varför det finns individuella utvecklingsplaner. Empirin i studien tog sin utgångspunkt i 

intervjuer men också av insamling av dokument och förberedelser inför individuella 

utvecklingssamtal. I en del av studien framkom det att det är för elevens skull vi 

behöver upprätta individuella utvecklingsplaner. I stora elevgrupper är IUP ett 

utvärderingsinstrument för eleven och ett verktyg som styr den pedagogiska 

verksamheten genom information om vad verksamheten ska innehålla (a.a.).  
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Både barnet och eleven förväntas ta ett större ansvar och reflektera över sitt eget lärande 

allt tidigare i åldrarna. Det påverkar arbetssättet i både förskolan och skolan (Elfström, 

2005). Både Zetterström (2006) och Öhlmer (2006) förordar vikten av lärarnas 

förhållningssätt i arbetet med IUP. Zetterström (2006) och Öhlmer (2006) betonar att 

synliggöra elevernas starka sidor och att blicka framåt. Arbetet med IUP möjliggör att 

beskriva vad eleven ska arbeta mer med för att nå målen. Dessutom ska en tydlig 

beskrivning finnas hur det ska ske och vem som har ansvaret. För att eleven ska kunna 

ta ett större eget ansvar för sitt lärande måste han/hon vara delaktig i sin egen lärprocess 

(a.a.).  

Vallberg Roth och Månsson (2006) försöker i sin artikel att kritiskt granska och bidra 

till förståelse av varför individuella utvecklingsplaner har fått så stor genomslagskraft i 

samhället. Författarna har inspirerats av ett sociologiskt perspektiv då de försöker 

förklara varför IUP kan ses som ett fenomen i den tid vi lever i. Media hjälper till att 

fokusera och exponera den enskilde individen och individen förväntas utföra många val, 

utveckla, och förverkliga sig själv. I det sammanhanget kan den individuella 

utvecklingsplanen vara ett redskap för att synliggöra hur varje elev kan utvecklas och ta 

steg mot sitt livslånga lärande. Författarna beskriver också att i vissa fall kan IUP vara 

ett bra redskap för eleven om den har en tydlig struktur och detaljerade mål. Däremot 

kan valfriheten bli för stor för eleven då han/hon tvingas ta ställning till mål, lärstilar 

och innehåll. Eleverna förväntas redan i förväg veta vad de behöver lära sig och själva 

ha idéer om sin egen kompetensutveckling. Vallberg Roth och Månsson menar att det 

kan finnas en fara i de många valen eleven förväntas göra. Elevernas sociala bakgrund 

kan också påverka valen de gör (a.a.). 

I en artikel ställer Hirsh (2011) frågan om individuella utvecklingsplaner kan vara ett 

verktyg för lärandet. Författaren hänvisar till sin egen studie där en textanalys av 379 

skrivna individuella utvecklingsplaner med elever i åldrarna nio till fjorton år gamla har 

genomförts. Studien har en sociokulturell ansats och författaren hänvisar också till 

Strandberg (2009) i arbetet med IUP (a.a.). Eftersom min studie bygger den teoretiska 

teorin på Strandbergs (2009) tolkning av Vygotskij finner jag denna artikel mycket 

intressant. Hirsh (2011) kom fram till att lärarna behöver en djupare förståelse för 

formativ bedömning i IUP – dokumenten. Många av målen i de skrivna dokumenten 

beskrev uppförande och personligheter istället för kursplansmål och läroplansmål. 

Författaren beskriver att lärarna i arbetet med IUP har fått ta ett stort ansvar och har på 

egen hand försökt att förstå hur dokumenten ska skrivas utan fortbildning. Hirsh hävdar 

att om IUP ska få någon effekt på elevens kunskapsutveckling är det viktigt att läraren 

har ett stödjande i stället för ett styrande förhållningssätt. Dessutom kan läraren inte 

lägga för mycket ansvar på eleven. Författaren menar att läraren behöver tänka på med 

vem, i vilka situationer och med vilka verktyg eleven kan nå målen när han/hon skriver 

IUP – dokumentet. Om läraren har det tankesättet kan det medföra att målen blir mer 

konkreta och mer individuellt utformade. Enligt Hirsh behövs det mer forskning om 

vilka effekter IUP har på elevernas lärprocess (a.a.).  

I andra länder utanför Sveriges gränser förekommer också individuella 

utvecklingsplaner. Även om dessa dokument inte ser likadana ut är de ändå 

standardiserade och är ett redskap för att styra eleven (Skolverket, 2010 a).  
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I engelsktalande länder förekommer individual educational plans och de liknar mer de 

åtgärdsprogram som vi har i Sverige. Norge har också planer som liknar åtgärdsprogram 

och de kallas för individuelle laereplaner. I Danmark är IUP obligatoriskt för alla elever 

och de kallas individuella laeseplaner. I Finland har barn mellan ett till fem år en 

individuell plan men i grundskolan finns ingen IUP (Skolverket, 2010 a). 

 

1.4.3 Skriftliga omdömen 
 

De individuella utvecklingsplanerna ska enligt Skolverket (2010 b) från och med den 15 

juli 2008 även omfatta skriftliga omdömen. Ett år efter införandet av de skriftliga 

omdömena genomfördes en studie i uppdrag av Skolverket för att utvärdera effekterna 

av omdömena. Studien innefattade dokumentanalyser av 175 olika skolors IUP – 

dokumentation, en enkätstudie av 975 rektorer och 1685 lärare. Dessutom intervjuades 

några rektorer, lärare, föräldrar och elever. Vid intervjuerna bland lärarna framkom att 

det finns ett aktivt motstånd att skriva omdömen om yngre elever. De lärare som hade 

fått fortbildning i att skriva skriftliga omdömen och dess betydelse i IUP – arbetet hade 

ett positivare förhållningssätt till omdömen (a.a.). Elever och föräldrar redovisade att de 

var nöjda med de skriftliga omdömena och att de hade en god bild av elevens 

kunskapsutveckling. De skriftliga omdömena som granskades hade en övervikt av 

summativa bedömningar (Skolverket, 2010 b). Studiens objektivitet kan eventuellt 

diskuteras då Skolverket anses som huvudman.  

Körling (2009) hävdar att en lärares omdömen om en elev ska vara formativa. De ska 

vara framåtsyftande och synliggöra lärprocessen. Omdömen ska också visa en avslutad 

aktivitet och då är den summativ. Genom att skriva skriftliga omdömen kommunicerar 

läraren till eleven hur han/hon förhåller sig till målen. Författaren problematiserar värdet 

av att ha ett skriftligt dokument som är nationellt och likvärdigt för alla skolor. Körling 

ser däremot en fara med att mallen skulle se likadan ut då alla elever inte passar in i den 

förutbestämda mallen. Författaren förordar vikten av att göra målen synliga för eleven. 

Om eleven får en tydlig karta med delmål och som är översatt till deras egna behov har 

de också lättare att se var de är på kartan. Då kan eleven och läraren dela på ansvaret för 

den lärprocess som resan innebär (a.a.).  

Mårell – Olsson (2012) beskriver i sin avhandling hur privata aktörer kan utforma 

mallen som används för skriftliga omdömen. Då privata företag tolkar styrdokument 

och ger råd till lärare hur de skriftliga omdömena ska utformas kan det vara en fara att 

de kan göra feltolkningar som inte stämmer överrens med Skolverkets intentioner (a.a.). 

 

1.4.4 Samtal vid utvecklingssamtalet 
 

Hofvendahl (2006) har i sin studie studerat vilka faror det kan finnas vid samtalen som 

förekommer vid kvartssamtal och utvecklingssamtal. Samtliga 80 elevsamtal är 

inspelade i årskurs fem och studien fokuserar på tre aspekter i samtalet (a.a.). 
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Den första är inledningen, den andra är samtal om problem och den sista är hur samtalet 

avslutas. Författaren beskriver vilka faror det kan finnas i dessa tre delmoment och vad 

det kan leda till för eleven. Då läraren använder pauser, förändrat tempo eller intonation 

av ord kan detta ge signaler till eleven att något negativt kommer framföras från läraren. 

Hur läraren inleder och avslutar samtalet får också konsekvenser för hur eleven 

uppfattar samtalet (Hofvendahl, 2006).  

Steinberg (2008) beskriver också hur kroppsspråket kan förstärka språket och i vissa fall 

förstöra samtalet. Steinberg förordar vikten av att inge hopp inför framtiden och 

förtroende vid samtalet. Författaren menar att arbetet med tillit och förtroendet mellan 

eleven och läraren bör ske hela tiden och är lika viktig i klassrummet som vid 

utvecklingssamtalen. Steinberg betonar också vikten av att hålla samtalet där det finns 

en balans mellan abstraktion och konkretion. I slutet av samtalet är det viktigt att läraren 

kontrollerar att alla har samma bild av det som bestämts och att det sedan dokumenteras 

(a.a.). Pihlgren (2011) hävdar att samtalet är: 

centrum av själva utvecklingsprocessen, ett tillfälle till lärande för eleven genom 

utvärdering och kommunicerande av den egna kunskapen för att förstå den och sin egen 

utveckling. Bedömning ses som en del av lärandet. Dialogen är läromedlet och den 

individuella utvecklingsplanen är den skriftliga dokumentationen (a.a., s. 89).  

Philgren (2011) hävdar också att vid de tillfällen när eleven får möjlighet att hålla i sitt 

eget utvecklingssamtal får eleven en större förståelse för att samtalet handlar om sin 

egen lärprocess. Eleven får då större möjlighet att ta kontroll över sin egen 

kunskapsutveckling. Genom att eleven i skolan får möjlighet att i förväg träna på 

dagordningen vid utvecklingssamtalet ges också möjlighet för eleven att kommunicera 

uppföljningen av sin kunskap (a.a.). 

 

1.4.5 Elevens upplevelse och värdering av sin kompetens 

 

Hörnqvist (1999) har i sin studie undersökt hur ungdomar upplever sin egen kompetens 

i skolarbetet. Studien har en livsvärldsfenomenologisk ansats och empirin består av två 

delar. Den första delstudien baseras på 23 intervjuer av elever och den andra delstudien 

baseras på brev från 164 elever. Samtliga elever gick i årskurs åtta. Eleverna beskrev att 

de inte bara jämför sig med andra utan också sina egna resultat i de olika ämnena. 

Dessutom jämför sig eleven också med hur han/hon utvecklas inom ett ämne. Det kan 

då ske med hjälp utav resultat på prov. Många elever i studien redovisade att i de ämnen 

som de var intresserade av upplevde de också att de lyckades bättre i. Författaren hävdar 

att eleven strävar efter att uppleva sig själv som en kompetent individ. I vissa fall i 

studien upplevde eleverna att de var kompetenta i ämnet även om deras resultat inte 

visade det. Eleverna kunde då skylla på att de inte haft tillräckligt med tid för att utföra 

uppgiften eller att läraren ändrat förutsättningarna under arbetets gång (a.a.). Eleverna i 

studien går på högstadiet men jag anser att resultaten även skulle kunna beröra yngre 

elever.  

Kernell (1995) hävdar vikten av att eleven får syn på sitt eget lärande. För att eleven ska 

kunna få en realistisk bild av sig själv krävs det att han/hon kan jämföra sina egna 

kunskaper med omvärlden (a.a.). 
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Kernell beskriver förståelsen av det egna lärandet: ”Först när vi förstår att det vi lärt oss 

kan ses som en del i en större helhet och betraktas ur alternativa perspektiv, blir våra 

kunskaper nyanserade, sammansatta och brukbara” (a.a., 1995, s. 124).  

Allwood och Jonsson (2001) kallar elevernas förmåga att förstå sin egen kunskap och 

att kunna tillämpa kunskapen för metakognition. Författarna hävdar att det finns två 

aspekter på metakognition. Den första aspekten är elevens förmåga att värdera sin egen 

prestation och den andra aspekten är lärarens förmåga att se hur eleven kan värdera sina 

prestationer och sin inlärningsprocess. Om eleven har en god metakognitiv förmåga 

förbättras elevens skolprestationer. Om eleven får möjlighet att träna sig i metakognitiva 

färdigheter kan läraren också få syn på elevens insikter om sina prestationer är 

realistiska mot verkligheten (a.a.). I Lgr 11 förutsätts att eleven ska ha goda 

metakognitiva färdigheter (Skolverket, 2011 a). Allwood och Jonsson (2001) anser att 

det inte räcker med att träna elever i deras metakognition. Läraren måste också ge 

feedback till eleven i förhållande till hur realistisk elevens bedömning av sin egen 

förmåga är (a.a.). Eleven måste själv få insikt om sin metakognitiva förmåga för att 

inlärningen ska kännas meningsfull (Kernell, 1995). 

 

1.4.6 Bedömning 
 

Ordet kunskapsbedömning betyder enligt Forsberg och Lundahl (2006) ett 

samlingsnamn för olika sorters bedömning som förekommer i skolan. Det kan även 

gälla kvalitetsredovisningar och olika inspektioner. Författarna hävdar att 

kunskapsbedömningar kan användas som styrmedia och för att sprida information 

mellan hemmet och skolan. Kunskapsbedömningar kan även användas för att jämföra 

elevers resultat vid olika skolor. Då olika skolors resultat jämförs fungerar 

kunskapsbedömning som en ordnande funktion. Det saknas studier om vad dessa 

jämförelser får för effekt på lärarnas praktiska arbete med undervisningen (a.a.). Under 

senare år har det skett en förändring i samhället hur synsättet är på kunskap och lärande. 

Det innebär också att bedömningen av kunskaperna förändrats (Jakobsson & 

Lundström, 2007). Tidigare hade vi ett normrelaterat betygssystem där eleverna skulle 

rangordnas och särskiljas. I det systemet bedömdes individen efter hur klasskamraterna 

presterade och fokus var inte på elevens faktiska kunskaper. I ett sådant system skapas 

konkurrans mellan eleverna och stimulerar inte till samarbete. I många länder förutom 

Sverige har vi nu övergått till ett mål- eller kriterierelaterat betygssystem. Då bedöms 

eleven efter i förväg fastställda mål. Det skapar förutsättningar för samarbete mellan 

eleverna och alla eleverna har också möjlighet att få högsta betyg i en bedömning. 

Denna förändrade syn på bedömning har också inneburit förändringar för 

undervisningen (a.a.). 

Enligt Giota (2006) används bedömning numera för andra ändamål än tidigare. 

Bedömningen ska främst främja elevens framåtsyftande lärande. Bedömning och 

lärande är numera inte två skilda fenomen utan bör ske fortlöpande i ett sampel mellan 

läraren och eleven. Tillsammans ska de bedöma var eleven befinner sig i sin lärprocess 

och hur han/hon kan utvecklas vidare. En del lärare upplever kursplaner och 

betygskriterier som oklara och då får de också svårigheter att stödja eleven i 

bedömningen (a.a.). 
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Tidigare bedömdes elevens färdigheter och kunskaper i enskilda ämnen men nu ska 

även elevens förståelse och olika förmågor bedömas. Att bedöma förmågor ställer stora 

krav på läraren eftersom de kan vara svårare för eleven att redovisa (Giota, 2006).  

Även Jönsson (2011) hävdar att bedömningar för närvarande används på ett annat sätt 

än tidigare. Idag används alltmer begreppet lärande bedömning där eleven i förväg vet 

vilka mål han/hon ska sträva mot. Själva bedömningen redogör för var någonstans 

eleven befinner sig i förhållande till det uppställda målet. Informationen från 

kartläggningen används sedan till att hjälpa eleven att nå målet. Om bedömningen 

endast används för att mäta resultaten av elevens kunskap är den summativ. För att 

bedömningen ska vara formativ ska bedömningen göras i dialog med eleven och vara 

framåtsyftande för att eleven ska förstå i vilken riktning han/hon ska sträva mot (a.a.).  

De lärare som bedömer elever måste enligt Lundahl (2011) utveckla en 

bedömningsfärdighet. Dessutom måste läraren veta vilka konsekvenser bedömningen 

leder till för den enskilde eleven och för klassen (a.a.). För att läraren ska ha möjlighet 

att utveckla sina bedömningsfärdigheter krävs det att arbetet är långsiktigt, systematiskt 

och gemensamt. Allt fler skolor har påbörjat ett långsiktigt kompetensutvecklingsarbete 

om bedömning. Fokus i det arbetet är hur bedömningen kan vara ett stöd för elevens 

lärande (Fagerlund & Högberg, 2007).  

När elever bedömer varandra kallas det enligt Jönsson (2011) för kamratbedömning. 

Syftet med kamratbedömning är att eleven ska få syn på vilka kriterier som eleverna 

bedöms efter. Dessutom får eleverna möjlighet att ta del av många olika lösningar på ett 

problem. Vid kamratbedömning kan eleverna först bedöma varandra, ge varandra 

feedback och därefter kan de förbättra sina uppgifter innan läraren bedömer 

arbetsuppgiften. Denna form av bedömning har visat sig ge positiv effekt på elevernas 

inlärning och förståelse av vilka kriterier de bedöms efter . För att eleven ska kunna 

bedöma sig själv krävs det att eleven vet vilka mål som avses för uppgiften, var eleven 

befinner sig i förhållande till målet och hur eleven ska kunna uppnå målet. För att en 

elev ska klara av att göra en självvärdering bör han/hon först få möjlighet att träna på 

formen av bedömning tillsammans med läraren. Efter hand kan eleven sedan göra en 

självbedömning på egen hand . Denna form av bedömning bör vara en återkommande 

del av undervisningen (a.a.). 

 

1.4.7 Att synliggöra kunskapsmålen 
 

De elever som har svårigheter att se vart de är på väg har också svårigheter att ta ansvar 

för sitt lärande. Det gäller också om eleven har svårigheter att se olika kvaliteter i 

lärandet och hur de värderas. En bedömningsmatris ger läraren ett redskap för att göra 

analyser av kursplaner och olika kunskapskrav (Lundahl, 2011). ”Matriserna 

visualiserar för eleverna relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning” 

(a.a., s. 93). Eleverna får då enligt Lundahl (2011) också större förståelse för hur målen 

ska bedömas.  
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En bedömningsmatris är enligt Moreau och Wretman (2008) svår att skriva och ska visa 

vilken utvecklingsnivå som elevens produkter och kunskaper visar. När både elever, 

lärare och föräldrar tolkar bedömningsaspekterna och nivåbeskrivningarna på liknade 

sätt i en bedömningsmatris blir den tydlig. För att matrisen ska hålla god kvalitet krävs 

det att flera lärare kan göra liknande bedömningar utefter matrisens innehåll. Lärare ska 

också kunna utföra många bedömningar utefter samma matris oavsett om eleverna är 

svaga eller starka inom ämnet (a.a.). När eleverna får möjlighet att värdera anonyma 

elevexempel ökar elevernas förståelse för olika bedömningskriterier. Då elevarbeten 

används tillsammans med bedömningsmatriser får de ännu bättre effekt för elevens 

förståelse av vilka mål som finns att sträva mot (Lundahl, 2011). 

 

1.4.8 Feedback – återkoppling 

 

Shute (2008) beskriver i sin artikel en studie där ett stort antal artiklar, böcker och 

forskning om återkoppling granskats. Shute menar att om återkopplingen till eleven är 

formativ ökar också elevens kunskaper och förståelse inom ett särskilt område. Då 

läraren involverar eleven i hur uppgiften kan utvecklas och förbättras har det en mer 

gynnsam effekt på elevens lärande än om han/hon får veta vad som är fel och vad det 

rätta svaret är. Om återkopplingen är för abstrakt och för lång mister den sin kraft. 

Viktigt är också att återkopplingen handlar om uppgiften och inte om eleven som 

person. Dessutom bör återkopplingen inte innehålla några jämförelser med andra elever. 

Författaren hävdar att olika elever och olika uppgifter kräver olika sorters återkoppling 

(a.a.).   

Även Hattie och Timperley (2007) betonar vikten av att inte ge det korrekta svaret till 

eleven vid återkopplingen utan involvera eleven i hur han/hon kan komma fram till ett 

svar. Författarna hävdar också att den bästa återkopplingen sker när läraren berättar eller 

skriver med dataskriven text och att återkopplingen är kopplat till de mål som eleven 

ska uppnå. För att återkopplingen ska utveckla elevens lärande krävs det att responsen 

är konkret, meningsfull och kan sättas in i ett sammanhang. Om återkopplingen sker vid 

fel tillfälle eller utförs på fel sätt till eleven kan det vara skadligt för eleven. Författarna 

hävdar att det behövs mer forskning om effekterna av återkoppling för elevernas lärande 

(a.a.). 

 

1.4.9 Loggbok 
 

Granath (2008) har i sin studie studerat utvecklingssamtalet och effekterna av 

loggboken för elevens lärande. Loggboken är ett ”redskap för att sätta elevernas tankar i 

rörelse, en startpunkt för att närma sig dialogen med sig själv och därmed indirekt med 

läraren” (a.a., s. 116). Då loggboken började användas i skolan som ett arbetsredskap 

för lärandet fick eleverna anteckna vad de lärt sig, om något var svårt och vad de tyckte 

var intressant. I dag används loggboken också till planering och utvärdering. Eftersom 

styrdokumenten idag ställer krav på att eleven ska ta ett större ansvar för sitt lärande och 

självbedömning har loggbokens utformande förändrats (a.a.). 
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När loggböckerna läses av läraren har han/hon möjlighet att ta del av och vägleda 

elevens reflektioner om sitt lärande. I studien granskar Granath ett antal loggböcker och 

intervjuar elever om deras skrivande i loggböcker. Författaren upptäckte att relationen 

mellan eleven och läraren var drivkraften i skrivandet. Eleverna förväntade sig att 

läraren gav respons på deras reflektioner över sitt lärande. Dessutom förekom en inre 

dialog med elevens inre jag då han/hon reflekterade över sitt eget lärande. I arbetet med 

loggböckerna uppfattades läraren som en coach som uppmuntrar, stöttar och bekräftar 

eleven. Läraren hade genom loggboken en nära relation med eleven och kunde då också 

ställa personliga och relevanta krav till eleven. I de fall då eleven skrev i loggboken att 

de var rädda för något eller tyckte något var svårt möttes de av förståelse och värme av 

lärarens respons (Granath, 2008). 

 

1.4.10 Portfolio 

 

Enligt Ellmin (2006) är portfolio ett verktyg för pedagogisk dokumentation. Eleven och 

läraren hjälps åt att välja ut arbeten som ska sparas i portfolion. Ju äldre eleven blir kan 

han/hon ta ett större ansvar över vilka arbeten som ska sparas. En portfolio kan följa 

med eleven hela skoltiden och kan utgöra en röd tråd i skolarbetet. Det förutsätter att 

alla lärare på skolan har ett gemensamt förhållningssätt till portfolioarbetet. Genom att 

eleverna för en dialog om sina elevarbeten stimuleras eleven till att utveckla språket 

kring lärandet och göra en reflektion över sin egen lärprocess (a.a.).  

Dessutom får läraren vid gemensamma samtal med eleven om portfolion en uppfattning 

om elevens förståelse av sin egen utveckling. Inför förberedelser av utvecklingssamtalet 

kan delar eller hela portfolion skickas hem till föräldrarna. Eleven kan då förbereda och 

göra föräldern mer delaktig inför samtalet. Genom att samtala kring elevarbeten får 

eleven och föräldrar lättare att fokusera på elevens kunskapsutveckling istället för 

personliga egenskaper hos eleven (Moreau & Wretman, 2003).  

 

1.4.11 Lärstilar 
 

Enligt Boström och Svantesson (2007) betyder lärstilar hur vi lär oss och vad som är 

viktigt för varje individ under inlärningsprocessen. Lärstilar påverkas av vilken 

personlighet vi föds med men också av yttre påverkan. Syftet med att arbeta med 

lärstilar är att främja lusten att lära och hjälpa eleven att hitta verktyg för att finna egna 

strategier för lärandet och också för att få självinsikt. Både läraren och eleven bör vara 

insatt i vilken lärstil som passar bäst för eleven i olika situationer. Elevens starka sidor 

bör identifieras för att bli utgångspunkten för elevens fortsatta lärande. Studiemiljön är 

viktig för inlärningen. En del elever arbetar bäst i tystnad medan andra elever behöver 

ha ljud omkring sig hela tiden. Hur klassrummet är möblerat påverkar samarbetet 

mellan eleverna. Det är också viktigt att eleven får reflektera över vem han/hon 

samarbetar bäst med. Läraren behöver vara medveten om de lärstilar som passar bäst för 

honom/henne. Det kan finnas en risk att läraren använder enbart lärstilar som han/hon 

känner sig bekant med och detta kan missgynna flera elever i klassen (a.a.).  
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Arbetet med lärstilar innebär en förändrad yrkesroll för läraren och istället för att vara 

en kunskapsförmedlare blir läraren en ledare för elevernas lärande (Boström & 

Svantesson, 2007). 

 

1.4.12 Sammanfattning av litteratur 
 

I nedanstående text följer en sammanfattning och min egen tolkning av den litteratur 

som förekommer i studien. 

Synen på individen och vad kunskap är har förändrats under de senaste decennierna och 

det har också fått konsekvenser för undervisningen i skolan. Läraren ska nu vägleda 

eleven och elevens lärprocess sker i samspel mellan lärare och elev. Eleven förväntas ta 

ett mycket större ansvar för sitt eget lärande och förväntas också kunna reflektera över 

sitt lärande. Detta ställer stora krav på elevens metakognitiva förmåga. Om eleven får 

förbereda sig inför utvecklingssamtalet och även hålla i samtalet känner sig eleven mer 

delaktig i sin egen lärprocess. Eleven måste ha förståelse för var han/hon befinner sig i 

sin lärprocess för att kunna ge förslag på nya mål att sträva mot. Genom 

bedömningsmatriser kan läraren skapa förutsättningar för att synliggöra målen för 

eleven. Många lärare har inte fått möjlighet att utveckla sina bedömningsfärdigheter 

eftersom det har saknats fortbilningsmöjligheter inom ämnet. Tidigare förekom 

bedömning av lärandet men idag ska bedömningen vara ett stöd för lärandet. Flera 

forskare och författare i litteraturgenomgången hävdar vikten av att lärare får möjlighet 

att i sitt arbetslag diskutera och tolka läroplans och kursplanemål och vilka 

konsekvenser målen får för undervisningen. Om läraren intar ett stödjande 

förhållningssätt istället för styrande får det konsekvenser för hur eleven ser på sig själv 

och sitt lärande. Dessutom påverkas eleven av när och hur återkoppling sker.  

Arbetet med individuella utvecklingsplaner har ökat elevernas och föräldrarnas 

förståelse av kunskapsmålen och var eleven befinner sig i sin lärprocess. Däremot får 

många skolor kritik för att de skriftliga omdömena inte är formativa utan har ett 

summativt innehåll. Samtalet i utvecklingssamtalet, loggböcker och portfolio är några 

av de verktyg som kan användas i skolan för att synliggöra lärprocessen. Flera forskare i 

litteraturen hävdar att det behövs ytterligare forskning om vilka konsekvenser som 

arbetet med individuella utvecklingsplaner får för elevens kunskapsutveckling. 

 

1.5. Teoretisk utgångspunkt 

 
Min studie hämtar sin teoretiska utgångspunkt från Leif Strandbergs tolkning av Lev 

Vygotskijs teori. Den litteratur som används är Vygotskij i praktiken (Strandberg, 2006) 

och Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner (Strandberg, 2009). Även andra 

författare som Dysthe (1996) och Säljö (2000)  tolkar Vygotskijs teori men eftersom 

Strandberg (2009) dessutom beskriver arbetet med IUP har jag valt att endast beskriva 

den  sistnämnda författarens tolkningar av Vygotskijs teori i min studie. 
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Enligt Strandberg (2006) kan ett klassrum betyda olika mycket för lärandet. ”Rummen 

bär på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar” (a.a., s. 22). 

Hur ett klassrum är möblerat avgör hur eleverna kan samarbeta med varandra och 

interagera med läraren (a.a.).  

Vad eleverna upplever är möjligt att göra i klassrummet och vilka verktyg de har 

tillgång till påverkar också lärandet. Exempel på verktyg kan vara en penna, böcker, en 

kamera eller en dator. Lärandet är beroende av att det finns tillgång till verktyg som 

eleven finner intressanta och relevanta för de områden som de arbetar med. Eleverna 

behöver också tillgång till olika tecken för att kunna tänka bättre. Exempel på olika 

tecken kan vara en karta, ordböcker eller internetuppkoppling. Ett verktyg är ett 

hjälpmedel då en aktivitet pågår medan ett tecken är ett hjälpmedel för förståelse. 

Elevernas inre motivation påverkas av att omgivningen ingjuter hopp om att de har 

möjlighet att utvecklas (Strandberg, 2006). Eleven lär sig en kunskap två gånger. Den 

första gången sker inlärningen tillsammans med andra med olika verktyg och vid andra 

gången sker en inre aktivitet hos eleven (Strandberg, 2009). 

Strandberg (2006) menar att samspel leder till lärande och utveckling. I det samspelet 

spelar språket en viktig roll. Språket blir ett verktyg där eleven kan utveckla sitt 

tänkande. I början har språket en social och kommunikativ funktion som sedan övergår 

till en alltmer intellektuell och individuell funktion. Eleven försöker härma sin 

omgivning med hjälp av vuxna och andra närstående. Då eleven utvecklar en ny 

färdighet i förhållande till vad han/hon redan kan når eleven en ny utvecklingszon. 

Vygotskij kallar detta för den proximala utvecklingszonen. För att en elev ska gå från en 

zon till en annan zon krävs det att eleven löser ett problem med vägledning av en vuxen 

eller en kompis. ”Barnet upptäcker i praktisk handling vad det kan tillsammans med 

andra, eller med andra ord vad det är på väg att lära sig” (a.a., s. 51). När eleven når en 

ny utvecklingszon har han/hon nått en ny level enligt Strandberg (2009). Författaren har 

lånat uttrycket från dataspel och när en elev har klarat en bana i dataspelet når han/hon 

en ny nivå och då levlar eleven. Detta uttryck kan användas i skolan då eleverna hela 

tiden strävar efter att nå nya mål (a.a.). 

Strandberg (2006) beskriver arbetet med portfolio som ett lärverktyg där eleven samlar 

elevalster under lärandets gång. Dessa alster stimulerar till kommunikation mellan 

läraren och eleven men också en inre dialog som eleven har med sig själv. Alstren i 

portfolion möjliggör också att eleven får ett språk att kommunicera kring sitt eget 

lärande. Om eleven får respons av sitt portfolioarbete av läraren, föräldrar och 

klasskamrater upplever eleven sitt lärande mer meningsfullt (a.a.).  

Strandberg (2009)  hävdar att med hjälp av en IUP synliggörs elevens framgångar och 

svårigheter. Arbetet med IUP kan inspirera eleven till framåtsyftande steg i 

kunskapsutvecklingen. Det är också en garanti för att både eleven och vårdnadshavare 

får kännedom och förståelse för vad måluppfyllelse innebär. Läraren betecknas i 

sammanhanget som en mentor som eleven kan låna kompetens från. En avgörande 

faktor för att utvecklingssamtalet ska berika alla inblandade parter är att eleven, läraren 

och föräldrarna är förberedda. IUP är ett forum för samarbete och utveckling där det 

finns förväntningar på eleven att han/hon kan utvecklas (a.a.).  
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Strandberg (2009) hävdar att: 

 
Utvecklingssteg kan man inte ta isolerad och ensam. Kunskapssteg får sin näring ur social 

aktivitet: ju mer social aktivitet desto mer näring. Detta är både en kraft och en trygghet för 

de deltagande aktörerna: för mentorn att denna samarbetar med eleven, för eleven att denna 

samarbetar med sin mentor, för elevens familj att det finns lärare och mentorer och för 

lärare att det finns föräldrar att samarbeta med. IUP är därför kopplat till utvecklingssamtal 

där föräldrar, elev och mentor möts (a.a., s. 26). 

 

 

 

Figur 2: Min egen tolkning av arbetet med den individuella utvecklingsplanen (efter 

Strandberg, 2009, s.18). 

Strandberg (2009) beskriver arbetet med IUP som åtta pusselbitar där varje del i pusslet 

är lika viktiga och att delarna också stödjer varandra. Följande text  förklarar vad varje 

pusselbit innebär: 

Mentor – Läraren som är elevens mentor har förväntningar på att eleven ska lyckas och 

utvecklas. Mentorn bjuder in eleven till att vara delaktig i sin kunskapsutveckling. 

 

Samarbete – Eleven, föräldrar och mentor samarbetar vid utvecklingssamtalet och alla 

bidrar med olika delar. 

 

Arbetslaget – Arbetslaget är mentorns forum där en allsidig bild av eleven kan skapas. 

Eleven blir då sedd i många olika sammanhang. Rektor ordnar möten där arbetslaget får 

möjlighet att träffas. Vid dessa möten skapas möjligheter för pedagogiska diskussioner 

och diskussioner om elevernas kunskapsutveckling.  

Kunskapsmål – Mentor har vetskap om kunskapsmålen och vilket nästa steg är i elevens 

kunskapsutveckling. Mentor guidar eleven och informerar om nya steg i 

kunskapsutvecklingen (a.a.). 
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Vad? Hur? Vem? Var? – För att eleven ska utvecklas och lära sig olika kunskaper krävs 

det en aktivitet av eleven. Eleven kan ta hjälp av en kamrat eller läraren för att 

utvecklas. Eleven kan också använda olika hjälpmedel för att underlätta lärandet. Var 

eleven befinner sig vid lärandesituationen påverkar också inlärningen. Eleven uppmanas 

att tänka efter med vad, med vem, var och hur underlättas inlärningen. 

Reflektion – Eleven ges tillfälle till att reflektera över sitt eget lärande. Eleven 

förbereder sig inför utvecklingssamtalet och uppmanas att ställa en fråga till sin mentor. 

Eleven har dokumenterat sin lärprocess och har möjlighet att titta på olika arbeten vid 

reflektionen. Eleven samlar sina elevarbeten i en portfolio.  

Delaktighet – IUP möjliggör för föräldrarna att förstå elevens kunskapsutveckling. 

Eleven kan hjälpa föräldern att vara mer delaktig då eleven gör sina förberedelser inför 

samtalet. 

Stöttning – Då eleven ska göra en förändrig eller en utveckling krävs det att 

omgivningen stöttar eleven i den förändringen. Det kan gälla en förändring i 

organisationen och tillgång till andra hjälpmedel. Det kan också gälla ett 

förhållningssätt från omgivningen som stöttar elevens kunskapsutveckling (Strandberg, 

2009). 

Vid intervjuguidens utformning i studien används Strandbergs pusselbitar och 

följdfrågor i intervjuerna handlar om portfolio och lärstilar. Flera av de begrepp som 

redogörs för i den teoretiska utgångspunkten återkommer i analysen av resultatet. 
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2. Metod 
 

I följande kapitel redogörs för valet av metod och tillvägagångssättet i studien. 

Dessutom beskrivs de etiska aspekter som innefattas vid forskning. 

 

2.1. Metodval 
 

”Valet av metod för en forskningsuppgift är av avgörande betydelse för resultatets värde 

och karaktär”(Hermerén, 2011, s. 41). Enligt Starrin (i Starrin & Svensson, 1994) kan 

studier genomföras genom kvalitativa eller kvantitativa studier. Kvalitativa studier 

förefaller förekomma främst inom humanvetenskapen medan kvantitativa studier 

används främst inom naturvetenskapen. Inom pedagogiken är kvalitativa 

undersökningar den metod som är mest vanlig (Starrin & Svensson, 1994). Kvalitativa 

undersökningar hanterar särskilda egenskaper och kvaliteter hos det som undersöks. 

Eftersom dessa undersökningar i regel har en mindre mängd observationer blir resultatet 

också svårare att dra några generella slutsatser från. Däremot kan kvalitativa 

undersökningar ge generell kunskap om ett fenomen. Undersökningen kan enbart svara 

på den datainsamling som genomförts. Kvantitativa metoder beskriver storlek och 

mängd och eftersom dessa undersökningar i regel bygger på större mängd insamlad data 

kan de också ge mer generella slutsatser (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). 

Enligt Stukát (2011) kan observationer och intervjuer användas i en kvalitativ 

undersökning. Intervjuerna kan vara strukturerade eller halvstrukturerade. Båda 

intervjuformerna bygger på en intervjuguide men skillnaden är att i en halvstrukturerad 

intervju finns det möjlighet att ställa följdfrågor. Den kvalitativa undersökningsformens 

trovärdighet kritiseras ibland på grund av det oftast låga deltagarantalet och också 

huruvida den som utför intervjun är objektiv eller inte i sin studie. Ytterligare en form 

av kvalitativa undersökningar är observationer. Denna undersökningsform ger 

observatören möjlighet att se händelser och företeelser i ett sammanhang. 

Tillförlitligheten är också stor eftersom insamlad data ger bra underlag för analys. En 

undersökningsform i kvantitativa undersökningar är enkäter. Enkäter ger en större 

möjlighet att göra undersökningen mer omfattande men de skapar ingen möjlighet att 

ställa följdfrågor. Dessutom kan frågorna i en enkät misstolkas och då förändras 

trovärdigheten i svarsunderlaget (Stukát, 2011). 

Målet i min studie har varit att identifiera strategier och metoder som skulle kunna bidra 

till att utveckla IUP som ett verktyg i elevens lärande och förståelse för den egna 

lärprocessen. För att ta reda på hur lärare praktiskt arbetar med IUP med eleverna 

kändes valet naturligt att fråga redan verksamma lärare. Studiens empiri utgick från en 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer.  

För att avgränsa min studie har jag valt att intervjua fem lärare. Intervjuerna är 

halvstrukturerade för att skapa möjlighet att ställa följdfrågor. En enkätundersökning 

hade besvarat mina frågor men risken hade då varit att frågorna hade kunnat misstolkas 

och det hade inte heller getts möjlighet att ställa följdfrågor.  
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Observationer hade kunnat svara på syfte och frågeställning men enligt Stukát (2011) är 

denna undersökningsform mycket tidskrävande och ställer stora krav på den som 

observerar. Av den begränsade tiden i studien har jag valt att endast fokusera på 

intervjuer. 

 

2.2. Urval 
 

Urvalet var för mig fem sedan tidigare kända verksamma lärare som arbetar med elever 

i årskurs ett till årskurs sex. Fyra av lärarna arbetade med elever i årskurs ett till tre och 

en av lärarna arbetade med elever från årskurs fyra till årskurs sex. Fördelningen av 

vilken åldergrupp lärarna arbetade med var slumpvis men alla åldergrupper som 

efterfrågades i studiens syfte finns representerade. Eftersom samtliga lärare var kända 

för mig sedan tidigare skulle det kunna påverka mina tolkningar av resultatet. Däremot 

hade jag ingen kännedom om hur någon av dessa lärare arbetade med IUP med 

eleverna. Trost (2005) förordar att begränsa antalet intervjuer för att möjliggöra att 

urskilja detaljer i resultatet. Därför har jag i denna studie begränsat antalet till fem 

lärare. I urvalet av lärare har jag enligt Trost använt ett bekvämlighetsurval. Det innebär 

att intervjupersonerna fylls på allt eftersom man finner sådana personer som tycks passa 

(a.a.).  

Lärare i studien arbetar på fem olika skolor uppdelade i två olika kommuner. Lärare på 

olika skolor finns representerade då det kan förekomma olika arbetsätt med IUP. 

Avsikten med studien är att ge en samlad bild av olika lärares arbete och därför kommer 

inte de olika skolornas resultat jämföras och värderas mot varandra. Tabellen nedan 

åskådliggör de olika respondenterna. 

Tabell 1: Studiens urvalsgrupp.  

Lärare Ålder: Antal år som 

yrkesverksam 

lärare: 

Antal elever på 

respektive skola: 

Arbetar med 

elever i årskurs: 

A  50-60 år 10-20 år 0-200 elever  4-6 

B  50-60 år 0-10 år 0-200 elever  1-3 

C  40-50 år 10-20 år 200-400 elever  1-3 

D  30-40 år 0-10 år 0-200 elever  1-3 

E  40-50 år 0-10 år 200-400 elever  1-3 

 

2.3. Genomförande 

 
Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Till stöd för intervjuerna 

har använts sex referenser: Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkman, 

2009), Kvalitativa intervjuer (Trost, 2005), Introduktion till forskningsmetodik (Bell, 

1995), Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Stukát, 2011), Den 

kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) och Qualitative data analysis: An 

expanded sourcebook (Miles & Huberman, 1994). 
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2.3.1. Intervjuguide 

 

Efter inläsning av litteratur om individuella utvecklingsplaner fastställdes syfte och 

frågeställningar i studien. Frågorna i intervjuguiden utformades för att ge svar på syfte 

och frågeställningar i studien (Se bilaga 2). Vid utformningen av intervjuguiden togs 

också hänsyn till Strandbergs (2009) tolkning av Vygotskijs teori. Följdfrågor ställdes i 

intervjuerna som handlade bland annat om olika lärstilar och arbetet med portfolio.  

 

2.3.2. Pilotintervju 

 

Jag valde att genomföra en pilotintervju för att se om intervjuguiden motsvarade syfte 

och frågeställningar. Läraren fick vara med och påverka när och var intervjun skulle äga 

rum och informerades också om syftet med studien. Intervjun spelades in med hjälp av 

en diktafon och därefter transkriberades intervjun. Vid transkriberingen kunde jag utläsa 

att jag inte ställt frågorna exakt som i intervjuguiden då en del frågor varit formulerade 

på ett annat sätt. Vid intervjun valde jag att inte ställa en fråga eftersom jag tolkade att 

den intervjuade personen redan svarat på frågan under intervjun. Det finns en möjlighet 

att läraren skulle ha utvecklat svaret ytterligare om jag ställt frågan och därmed kan 

värdefull information ha gått förlorad. I de följande intervjuerna var jag noga med att 

ställa alla frågor som stod i intervjuguiden.  

 

Eftersom jag anser att svaren i intervjun ändå motsvarade syfte och frågeställningar i 

studien har jag valt att använda intervjun. Enligt Trost (2005) kan en pilotintervju ingå i 

studien om den motsvarar syfte och frågeställningar. Författaren menar att personen 

som intervjuar bör använda sig av det material som är tillgängligt (a.a.). 

 

2.3.2. Datainsamling 

 

Samtliga lärare informerades innan intervjun om studiens syfte. Dessutom informerades 

de också om ungefär hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk. Alla lärare har kunnat 

påverka tidpunkten för samtalet och i vilken lokal intervjun skulle genomföras. 

Intervjuerna genomfördes på olika skolor i avskilda rum. Innan intervjun började 

tillfrågades respondenterna om de hade några frågor angående syftet med studien. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp utav en diktafon. Trost (2005) hävdar att när intervjuer 

spelas in kan personen som intervjuar lyssna mer uppmärksamt på respondenten och 

behöver inte föra anteckningar under tiden. Däremot ser författaren en fara i att 

värdefull information som minspel och gester försvinner vid utskrifter av intervjuer 

(a.a.). Varje intervju varade i ungefär 45 minuter och i direkt i anslutning till intervjun 

gjordes dessutom en kort sammanfattning från samtalet som antecknades. Kvale och 

Brinkman (2009) förordar att göra en reflektion direkt efter avslutad intervju som kan 

vara värdefull för analysen av utskrifterna. Intervjuerna transkriberades så ordagrant 

som möjligt och resulterade i 75 sidor dataskrivet material. Pauser och skratt 

antecknades och namn på skolor och elever uteslöts för att inte röja identiteten på någon 

individ. 
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2.4. Bearbetning och analys 
 

För att bearbeta och göra en analys av det insamlade materialet har jag tagit stöd av 

Kvale (1997) som beskriver arbetet med analysen i sex olika steg och som följande text 

redogör för: 

 I det första steget beskriver respondenten sin livsvärld där han/hon berättar om 

ett ämne.  

 I det andra steget upptäcker respondenten själv nya förhållanden om ämnet 

under intervjun.  

 I det tredje steget tolkar personen som intervjuar svaren från respondenten och 

ställer följdfrågor som kan ge svar på hur respondenten verkligen menade med 

sitt svar på frågan. 

 I det fjärde steget tolkas transkriberingarna från intervjuerna av personen som 

utför intervjuerna. Tre moment kan urskiljas under det fjärde steget. Först 

struktureras transkriberingarna och därefter tas överflödigt material bort. 

Slutligen utvecklas olika innebörder i intervjuerna som resulterar i olika 

delmoment. Det finns fem olika metoder för att skapa meningsanalys: 

meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, 

meningstolkning och ad hoc  metoden. 

 I det femte steget gör personen som intervjuar en ny intervju med respondenten 

efter att tolkat transkriberingen. Då har respondenten möjlighet att ytterligare 

klargöra ursprungliga uttalanden. 

 I det sjätte steget använder personen som intervjuar sina kunskaper från 

tolkningar av intervjuerna genom att agera på ett visst sätt (a.a.). 

I analysarbetet har jag använt mig av de fyra första stegen. Eftersom jag fick svar på 

mina frågor som ställdes utifrån intervjuguiden valde jag att inte genomföra ytterligare 

uppföljningsintervjuer. Däremot ställde jag följdfrågor under pågående intervjuer för att 

klargöra en del påståenden. De tre första stegen gjordes redan under intervjuerna och det 

fjärde steget gjordes efter att intervjuerna var gjorda. Jag har valt ad hoc metoden som 

analysmetod för att den innefattar många olika metoder för att skapa en meningsanalys. 

De transkriberade intervjuerna lästes ett flertal gånger för att få en djupare förståelse 

vad som fanns i materialet och för att inte missa någon värdefull information. Därefter 

skrevs frågorna från intervjuguiden ned på ett papper och en kort sammanställning av 

vad varje lärare hade svarat utfördes. Sammanställningen möjliggjorde att få en 

överblick av det insamlade materialet. Enligt Kvale (1997) kan forskaren först läsa 

igenom materialet för att skapa sig en helhetsbild och därefter gå tillbaka till vissa 

avsnitt. Miles och Huberman (1994) använder tretton olika metoder i ad hoc metoden 

för att skapa mening i en kvalitativ text. Författarna försöker bland annat att hitta 

mönster, se möjligheter och se vad som hör ihop. Genom att räkna fenomen och skapa 

kontraster kan olika jämförelser göras. Ibland är fenomen mycket olika och då kan det 

krävas en differentiering. För att betrakta en företeelse på ett mer abstrakt plan kan 

materialet delas upp i delmoment (a.a.). 
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Dessutom kan underliggande kategorier utvinnas och även ett försök till att hitta 

relationer mellan de olika kategorierna vara till hjälp vid analysarbetet. Slutligen 

sammanställs bevis för att skapa ett teoretiskt sammanhang (Miles & Huberman, 1994). 

Min avsikt i studien har inte varit att särskilja och jämföra de olika respondenternas svar 

vid intervjuerna. Däremot har jag inledningsvis använt mig av de olika metoderna som 

beskrivs i ad hoc metoden för att utvinna vad som fanns i materialet. Min utgångspunkt 

i analysarbetet har varit Strandbergs (2009) pusselbitar som beskriver arbetet med de 

individuella utvecklingsplanerna. I pusselbitarna kunde jag urskilja hela processen med 

IUP och i ett försök att strukturera processen har jag har delat in arbetet med IUP i tre 

delar. Dessa delmoment är vad som sker inför utvecklingssamtal, under 

utvecklingssamtal och efter utvecklingssamtal. Därefter har jag letat efter kategorier 

från studiens teoretiska bakgrund och litteratur som passar ihop med de fenomen som 

jag funnit i intervjuerna. De kategorier som kunde utvinnas från resultatet inför 

utvecklingssamtal var elevens förberedelse, lärarens förberedelser och skriftliga 

omdömen. Under delmomentet utvecklingssamtal kunde utvinnas kategorierna 

individuella mål och lärstilar. Under delmomentet efter utvecklingssamtal kunde 

utvinnas kategorierna individuella mål, mål från kursplanen, reflektion och 

återkoppling. De tre delmomenten med kategorier ger svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Dessutom redovisas vilka utvecklingsmöjligheter som lärarna anser att 

IUP kan medföra. Under delmomentet utvecklingsmöjligheter kunde kategorierna 

delaktighet, årshjul och individuella mål utvinnas. 

Min tolkning av resultaten har skett under intervjuerna, vid efterarbetet med 

transkribering och genom att läsa igenom materialet ett flertal gånger. Mina reflektioner 

och tolkningar i studien baseras på den teoretiska utgångspunkten, litteraturen i studien 

och mina tidigare erfarenheter av arbetet med individuella utvecklingsplaner. 

 

2.5. Studiens trovärdighet 
 

Min avsikt i studien har varit att i så stor omfattning som möjligt försöka undvika 

felkällor och vara medveten om den skevhet som kan uppstå vid en kvalitativ studie. 

Enligt Stukát (2011) betyder begreppet reliabilitet tillförlitligheten i studien. Trost 

(2005) hävdar att det är mycket svårt att granska tillförlitligheten av en kvalitativ 

intervju. Ett sätt att kontrollera studiens reliabilitet skulle vara att genomföra studien en 

gång till av en oberoende intervjuare. Om resultatet från de olika underökningarna inte 

stämmer överrens så saknas reliabiliteten i studien (Stukát, 2011).   

Enligt Bell (1995) finns det en risk för snedvridning av resultatet om flera personer utför 

intervjuerna i samma studie. Eftersom jag intervjuat samtliga respondenter själv kan jag 

givetvis göra en snedvridning av resultaten på egen hand. Ibland kan den som intervjuar 

ha svårigheter att vara objektiv i sina intervjuer (a.a.). Jag har i studien varit väl 

medveten om detta fenomen men om så skulle vara fallet beror det på att jag saknar 

tidigare erfarenhet av intervjuer. 
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Kvale (1997) beskriver risken med att ställa ledande frågor som kan påverka 

respondentens svar. Några av mina följdfrågor i intervjun var av ledande karaktär då jag 

ville förtydliga respondentens svar från intervjuguidens frågor. Enligt Kvale (1997) kan 

den som intervjuar ställa ledande frågor om de används för att säkerställa en uppgift och 

för att verifiera intervjuarens egna tolkningar.  

Validiteten i studien beskriver om den som utför undersökningen mäter det som var 

förutbestämt att mäta (Stukat, 2011). I studien beskrev fem lärare sitt arbete med de 

individuella utvecklingsplanerna. Möjligen skulle fler arbetsmetoder framkommit om 

fler lärare intervjuats. Om observationer hade använts som ett komplement till 

intervjuerna hade resultatet och analysen av arbetet med IUP möjligen också sett 

annorlunda ut. Jag hade då haft möjlighet att på egen hand se hur de olika strategierna 

och metoderna användes i arbetet med IUP och hur läraren interagerade med eleverna i 

olika situationer. 

 

2.6. Forskningsetik 

 

Enligt Stukát (2011) finns det fyra huvudkrav vid forskning som är utgångspunkten i 

individskyddskravet. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). I texten som följer redogörs för vad 

dessa huvudkrav innebär i min studie. 

 

Informationskravet – Respondenterna informerades om studiens syfte innan intervjun. 

De informerades också om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

dra sig ur studien.  

 

Samtyckeskravet – Samtliga respondenter tillfrågades om de ville delta i studien innan 

intervjuerna. Respondenternas rektorer informerades också om att intervjuerna skulle 

genomföras och de blev också informerade om studiens syfte i förväg.  

  

Konfidentialitetskravet – I studien har respondenterna kodats med en bokstav och 

respektive lärares ålder anges inte exakt. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är detta 

möjligt för att värna om respondenternas identitet. Det finns en risk med att dölja en 

persons identitet då respondenten kan framstå som någon helt annan i sammanhanget. 

Denna förvridning kan göra att resultatet i studien kan bli annorlunda (a.a.). Väl 

medveten om den faran värnas respondenternas integritet högt i studien. Alla ljudfiler 

kommer att förstöras efter studien är klar och jag kommer också att lagra personliga 

uppgifter för att utomstående inte ska kunna relatera svaren till någon personligen. 

Nyttjandekravet – Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det viktigt att innan intervjun 

”se till att vara helt överrens med intervjupersonerna om hur intervjuerna senare ska 

användas”( a.a., s. 292). Jag kommer inte att använda uppgifterna från studien till andra 

syften än min egen undersökning.  
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3. Resultat 
 

Inledningsvis redovisas i tabell två vilka delmoment som redovisas i studien och vilka 

underrubriker som ingår under varje delmoment. Strukturen i resultatbeskrivningen 

följer Strandbergs (2009) pusselbitar som beskriver arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna (Se figur 2, s.15). Några kategorier förekommer under flera 

delmoment på grund av att de återkommer under hela arbetet med IUP på det sätt som 

respondenterna beskriver det. De begrepp som återfinns under varje kategori i 

resultatredovisningen är hämtade från studiens teoretiska utgångspunkt. Varje 

respondent beskrivs sedan kortfattat innan resultatet av analysen redovisas. Resultatet 

redovisas i löpande text och lärarna har kodats med en bokstav vid varje citat. Då lärare 

nämns i resultatet avses i de fallen endast de lärare som ingår i studien. Utgångspunkten 

vid tolkningen av det empiriska materialet är Strandbergs tolkning av Vygotskijs teori 

(Strandberg, 2006; 2009). Avslutningsvis redovisas en sammanfattande analys av 

resultatet där svar på syfte, mål och frågeställningar ges.  

Tabell 2: Översikt över resultatredovisning. 

 

 

Så som framgår av ovanstående tabell delas resultatkapitlet in i fyra delar. Den första 

delen behandlar det som enligt intervjuerna sker innan utvecklingssamtalet. Detta 

kapitel är i sin tur uppdelat i hur eleverna förbereder sig, hur lärarna förbereder sig och 

hur de skriftliga omdömena fungerar som förberedelser inför utvecklingssamtalet. Nästa 

del behandlar det som enligt intervjuerna sker under utvecklingssamtalet. Detta kapitel 

är i sin tur uppdelat i individuella mål och vilka olika lärstilar som används för att nå de 

individuella målen. Därefter följer en del som behandlar vad som sker efter 

utvecklingssamtalet. Kapitlet inleds med hur eleverna arbetar för att nå de individuella 

målen och hur arbetet sker med mål från kursplanen. Därefter behandlas hur eleverna 

får tillfälle till reflektion i arbetet med IUP och sedan behandlas hur återkopplingen kan 

se ut mellan lärare och elev, föräldrar och elev men också mellan eleverna. Slutligen 

behandlar den sista delen enligt intervjuerna vilka utvecklingsmöjligheter som lärarna 

anser att det finns i arbetet med IUP. Under detta kapitel återfinns hur elevens 

delaktighet i arbetet med IUP kan förändras. Dessutom behandlas hur lärarna vill 

förändra det årshjul som styr när skriftliga omdömen kommuniceras med föräldrar och 

elever och när tidpunkten på utvecklingssamtalen äger rum. Slutligen beskrivs hur lärare 

vill bli bättre på att skriva utvärderingsbara individuella mål i den individuella 

utvecklingsplanen. 
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I direkt anslutning till intervjuerna av respondenterna skrevs en kort reflektion om 

samtalet som ägt rum under intervjun. I följande text beskrivs de fem olika lärarna som 

är en första analys av samtalen: 

Lärare A: Arbetar med elever i årskurs fyra till årskurs sex. Tycker att samtalet mellan 

elev och läraren vid arbetet med individuella utvecklingsplaner är viktigt. Eleverna får 

vara med och tycka till om vilken lärstil som passar eleven bäst men får inte alltid 

bestämma själv. De skriftliga omdömena medför att fler ämnen har fått en högre 

prioritet bland de olika skolämnena. Använder LPP för att synliggöra målen och för en 

dialog med eleverna hur olika kunskaper ska kunna redovisas. Läraren har tidigare 

använt en målmapp och måljobb för att ha IUP – dokumentet som ett levande 

dokument. 

Lärare B: Arbetar med elever i årskurs ett till årskurs tre. Eleverna får öva på att hålla i 

utvecklingssamtalet under lektionstid. Läraren återkopplar lektionerna. Ställer frågor 

som: Vad gjorde vi förra lektionen och hur går vi vidare? Sammanfattar ofta lektionen 

med att ställa frågan: Vad har vi lärt oss? Läraren gör en individuell planering till varje 

elev i svenska utefter de individuella målen. Inför nya arbetsområden görs en 

inventering i gruppen av elevernas kunskaper. Först därefter görs en LPP. 

Lärare C: Arbetar med elever i årskurs ett till årskurs tre. I början av terminen skrev 

läraren varje dag i en loggbok om varje elev på datorn. Samarbetar med kollegor för att 

tolka kursplan och läroplansmål. Varje elev får ta med sin portfolio hem innan 

utvecklingssamtalet för att visa föräldrarna elevarbeten. Eleverna får reflektera över sina 

kunskaper i matematik. Läraren ser om elevens bild och lärarens bild av kunskaper 

överensstämmer. Vill ha ett annat årshjul där de skriftliga omdömena ska skickas hem 

till eleverna i december för att kunna hålla utvecklingssamtalet i januari. Läraren vill på 

så sätt få längre tid på sig att arbeta med elevernas individuella mål. 

Lärare D: Arbetar med elever i årskurs ett till årskurs tre. Skriver i en blogg som finns 

tillgänglig för allmänheten på internet. Här dokumenteras arbetet som sker i klassen 

med både text och bilder. Varje elev har sin egen portfolio. Innehållet i portfolion är 

förutbestämt sedan tidigare av lärarna på skolan. Läraren försöker bjuda in eleverna att 

vara delaktiga i undervisningen. De uppmuntras att ta med filmer som anknyter till ett 

temaområde. Alla elever måljobbar. Använder inte LPP i undervisningen. Har 

utvecklingssamtal i början av terminen. 

Lärare E: Arbetar med elever i årskurs ett till årskurs tre. Eleverna arbetar med en IUP 

– bok där elevernas mål finns nedskrivna. Eleverna får utvärdera sitt arbete månadsvis 

och därefter får eleven skriftlig respons av läraren och föräldrarna varje månad. Läraren 

pratar mycket om målen under lektionerna. Alla elever har en portfolio. Eleverna får 

arbeta med elevrespons. Använder LPP i flera ämnen och eleverna har IUP – lektioner 

då de arbetar med sina individuella mål.  
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3.1 Inför utvecklingssamtal 
 

3.1.1 Elevens förberedelser 
 

Kategorin elevens förberedelser inför samtalet kan beskrivas och förstås med hjälp av 

följande begrepp: samspel, reflektion, delaktighet, språk och framåtsyftande steg. 

Begreppen återfinns i den teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från 

Strandberg (2006; 2009). 

Lärare ger uttryck för att elever förbereds inför utvecklingssamtal på olika sätt. En av 

lärarna i studien uttrycker en svårighet med att förbereda de yngsta eleverna i årskurs ett 

eftersom de inte har arbetat med IUP i förskoleklassen. Då har de inga tidigare mål att 

utvärdera. Läraren berättar då för eleverna hur utvecklingssamtalet kommer att gå till. 

Ett annat sätt, som beskrivs, är att låta eleverna i årskurs två titta på sina individuella 

mål tillsammans med en kamrat och utvärdera om de nått sina mål. Eleverna reflekterar 

och diskuterar med varandra om de nått kunskapsmålen. Läraren diskuterar sedan med 

eleverna om deras egna slutsatser. Strandberg beskriver att när elever får tillfälle att 

samspela med andra leder det till lärande och utveckling och dessutom blir språket ett 

verktyg för att utveckla sitt tänkande (Strandberg, 2006). 

Eleverna får möjlighet, enligt lärarna att träna på samtalet i förväg efter en förutbestämd 

dagordning: ”De får öva i att hålla i samtalet. Och nu är det den här punkten och så får 

de liksom leka mamma, pappa och fröken” (Lärare B). Strandberg (2009) beskriver att 

en avgörande faktor för att utvecklingssamtalet ska berika eleven är att han/hon är 

förberedd. I intervjumaterialet beskrivs också hur elever och föräldrar fyller i en 

blankett innan samtalet om trivseln och vilka områden som eleven vill utveckla. 

Trivseln menar lärarna är mycket viktig i skolan för eleverna och deras föräldrar. 

Innehållet i blanketten är: ”Det har mest varit hur det är i skolan överlag men sedan om 

vad de tycker om olika ämnen och om de tycker det är svårt eller roligt eller vill ha mer 

utmaningar” (Lärare D). 

Ytterligare ett sätt i förberedelserna är att låta eleverna ta med sig sin portfoliepärm och 

några elevarbeten hem i olika ämnen inför utvecklingssamtalet. Eleven och föräldrar 

kan då tillsammans se vad eleven producerat och hur de arbetar. Motivet till detta 

arbetssätt, enligt läraren är att höja statusen på utvecklingssamtalet. Det sätter också 

press på eleven och föräldrar att förbereda sig. Lärare C beskriver förberedelserna ”Vi i 

skolan har förberett oss och då ska ni också vara förberedda när ni kommer till 

samtalet”. Strandberg (2006) beskriver portfolioarbetet som ett verktyg för att eleven 

ska få ett språk att kommunicera kring sitt eget lärande men även skapa möjlighet till en 

inre dialog hos eleven. Även lärare D och E använder portfolio i arbetet med eleverna. 

Vid dessa skolor skickas inte portfolion hem innan utvecklingssamtalet. Lärare D 

använder ett alternativt sätt att använda portfolio. Arbetslaget där lärare D arbetar har i 

förväg bestämt vad portfolion ska innehålla för alster. Lärarna utgår från mål från 

kursplanerna då de bestämt vad som ska ingå. Om eleverna har några liknande arbete 

får de välja vilken de vill ska ingå i portfolion. Även lärare E låter eleverna välja mellan 

några bilder eller texter de är mest nöjda med som ska ingå i portfolion. 
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En lärare i studien berättar att eleverna får ta med sig sin IUP – bok hem innan samtalet. 

I boken finns elevernas individuella mål inklistrade. Flera lärare berättar att de 

tillsammans med eleverna brukar diskutera de individuella målen i föregående IUP 

innan utvecklingssamtalet. Eleverna får då visa läraren om de uppnår målen och hur de 

vill arbeta vidare. En av lärarna i studien beskriver arbetet med de individuella målen: 

”Att vi tittar på den tillsammans..jag och eleven..och ser vilka mål som är nådda och hur 

har vi jobbat med det och vad tycker du själv..och gärna förbereder tillsammans med 

eleven”( Lärare A). Strandberg (2006) beskriver att då eleven når ett nytt mål i 

förhållande till vad han/hon redan kan når eleven en ny utvecklingszon. Lärare i studien 

ger uttryck för hur de tillsammans med eleven diskuteras nya mål och steg för elevens 

kunskapsutveckling. Strandberg (2009) beskriver hur läraren har kunskap om 

kunskapsmålen och guidar eleven och informerar om nya steg i kunskapsutvecklingen 

då de samtalar om elevens individuella mål. 

 

3.1.2 Lärarens förberedelser 
 

Kategorin lärarens förberedelser inför samtalet kan beskrivas och förstås med hjälp av 

följande begrepp: samspel, reflektion, språk, framåtsyftande steg och pedagogiska 

diskussioner. Begreppen återfinns i den teoretiska utgångspunkten i studien och är 

hämtade från Strandberg (2006; 2009).  

I intervjumaterialet framgår hur en av lärarna dokumenterar elevernas sociala förmågor 

och kunskapsförmågor i en digital loggbok varje dag vid möten med nya barngrupper. 

Läraren i studien kartlägger sina elever med en loggbok: ”försöker sätta mig ner efter 

dagens slut för det brukar ..speciellt när man har en ny grupp. Att jag går bänkrad upp 

och bänkrad ner och funderar på vad jag tänkt” (Lärare C). Min tolkning är att genom 

loggboken reflekterar läraren över elevernas utveckling. I det empiriska materialet 

beskriver lärare hur de samtalar med eleverna innan de har utvecklingssamtalet. Då 

diskuterar läraren med eleven om de nått målen och hur eleven ska kunna arbeta vidare. 

En av lärarna beskriver det förberedande samtalet med eleven inför utvecklingssamtalet: 

”Vad man kan ta med till nästa utvecklingssamtal från det som gäller då” (Lärare A). 

Strandberg (2006) beskriver hur samspelet leder till lärande och utveckling och att 

språket spelar en viktig roll där eleven kan utveckla sitt tänkande. 

Flera lärare i studien arbetar med elever i flera klasser. I intervjumaterialet beskriver 

lärare hur de samtalar med andra lärare som arbetar med eleverna för att se om eleverna 

nått målen. Strandberg (2009) beskriver hur en gemensam bild av eleven kan skapas av 

arbetslaget vid pedagogiska diskussioner om elevernas kunskapsutveckling. Samtliga 

lärare kartlägger eleverna med olika tester och observationer. Lärare beskriver hur de 

skriver minnesanteckningar på små lappar och anteckningar görs i klasslistor för att se 

om eleverna klarar olika moment. Flera av de tester som lärarna gör sker fortlöpande 

under skolåret och görs inte bara inför utvecklingssamtalet. Lärare beskriver att det är 

svårt att testa elever i de första årskurserna i skolan. En av lärarna beskriver det arbetet: 

”Man måste nästan testa individuellt och prata med dem och diskutera och uppfatta om 

de förstått eller inte” (Lärare B). 
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Ytterligare ett sätt att kartlägga elever i intervjumaterialet är att observera elever. En av 

lärarna i studien anser observationsmetoden som mer tillförlitlig vid kartläggning av 

elever i årskurs ett till tre. En av lärarna i studien reflekterar över den dokumentation 

som lärare gör: ”Även om dokumentationskravet har ökat och vi idag dokumenterar 

mycket så skulle man egentligen dokumentera ännu mer för att känna sig helt säker” 

(Lärare A). I det empiriska materialet beskriver lärare hur de tror att dokumentationen 

kring eleverna kommer att förändras när betyg införs för yngre elever eftersom det finns 

flera nyanser i betygskriterierna. 

 

3.1.3 Skriftliga omdömen 
 

Kategorin skriftliga omdömen kan beskrivas och förstås med hjälp av följande begrepp: 

samspel, reflektion, språk, framåtsyftande steg och delaktighet. Begreppen återfinns i 

den teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från Strandberg (2006; 2009). 

De skriftliga omdömena är en del av lärarens förberedelser inför utvecklingssamtalet 

men i min studie har jag valt att redovisa de erfarenheter lärarna har av skriftliga 

omdömen under en separat rubrik. En av lärarna i studien ger uttryck för att alla ämnen 

har fått en helt annan status sedan de skriftliga omdömena infördes. Läraren anser att 

fokus tidigare var på ämnen som matematik, svenska och engelska. Läraren i studien 

beskriver arbetet med alla ämnen: ”Så alla ämnen ska man ju faktiskt nått en viss..alltså 

ha vissa färdigheter i. Det tror jag faktiskt är en stor skillnad” (Lärare A). 

Lärare beskriver att de tycker det är lättare att skriva en IUP när det finns ett skriftligt 

omdöme. Strandberg (2009) beskriver att arbetet med IUP synliggör elevens 

framgångar och svagheter. Min tolkning är att det även gäller de skriftliga omdömena 

eftersom de är en del av arbetet med IUP. En av lärarna i studien berättar att först görs 

ett omdöme och sedan skrivs en utveckling. De skriftliga omdömena kan användas för 

att skriva målen i IUP. Följande citat illustrerar hur omdömen kan ge nya mål i IUP: 

”Fast det går ju inte att ta alla utan man får ta..dom som är viktigast eller dom som man 

tycker att man kan fokusera på just..nu då” (Lärare B). 

Inför utvecklingssamtalet har elever fått ta del av sina omdömen. Av intervjumaterialet 

framgår att flera lärare inte visar de skriftliga omdömena för elever i de första 

årskurserna i skolan vid utvecklingssamtalet utan förklarar med egna ord innehållet i 

omdömena. Strandberg (2006) beskriver att då läraren samspelar med eleven och 

använder språket kan eleven utveckla sitt tänkande. En av lärarna i studien anser det 

problematiskt att dela ut skriftliga omdömen till elever som inte når målen helt och 

uttrycker en oro att de svagare eleverna tappar lusten att lära sig olika saker om de inte 

når alla mål. Denna oro beskrivs i följande citat: ”Man pratar om att det ska vara 

individuellt men alla ska nå alla målen efter årskurs tre i skolan i alla fall. Det är så 

motsägelsefullt” (Lärare C). 

De skriftliga omdömena beskrivs av lärare som en belastning och de tar lång tid att 

skriva. I intervjumaterialet beskrivs hur den digitala mall som omdömen skrivs i är 

komplicerad och lärare känner ett krav på att använda abstrakta formuleringar.  



28 
 

En av lärarna anser inte att de skriftliga omdömena på skolan kopplas samman med 

arbetet med IUP. Vid de skolor där de skriftliga omdömena lämnas till eleven i slutet av 

terminen och utvecklingssamtalet sker i början av nästa termin beskriver lärare att det är 

för lång tid emellan där omdömena kommuniceras med eleverna. Av det empiriska 

materialet framgår att de skriftliga omdömena har inneburit att läraren har större 

kunskap om elevernas kunskapsutveckling eftersom de måste ha ett större underlag för 

bedömningen. 

 

3.2 Utvecklingssamtal 
 

3.2.1 Individuella mål 
 

Kategorin individuella mål kan beskrivas och förstås med hjälp av följande begrepp: 

samspel, reflektion, delaktighet, framåtsyftande steg och förväntningar. Begreppen 

återfinns i den teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från Strandberg 

(2006; 2009).  

De yngre eleverna i årskurs ett till tre får vara med och ha åsikter om sina individuella 

mål däremot styr flera lärare eleverna i en bestämd riktning. En av lärarna i studien 

reflekterar huruvida eleverna är delaktiga i framtagandet av nya mål: ”det är väl frågan 

om det är falsk demokrati och..vad som är. För då har man ju pratat om vad, hur det går 

och vad du behöver utveckla” (Lärare C). Lärare i studien beskriver hur de bestämmer 

ett område som eleven behöver träna på och uppmanar sedan eleven att fundera över 

vilken aktivitet som passar bäst för att nå målet. En av lärarna beskriver elevernas 

delaktighet: ”Det är ju deras sätt att bli delaktiga och koppla ihop mål med det vi jobbar 

med då” (Lärare E). 

Flera av de yngre eleverna i årskurs ett till tre har enligt intervjumaterialet svårt att på 

egen hand sätta upp nya mål för hur de ska kunna arbeta vidare. Eleverna ges möjlighet 

att reflektera över nya mål eftersom de får förbereda sig innan utvecklingssamtalet 

tillsammans med föräldrarna. En av lärarna i studien beskriver hur eleverna har 

förståelse för att målen ska vara relaterade till kursplanen. Eleverna är medvetna om hur 

målen kan formuleras eftersom de tränat sedan de började skolan. Läraren beskriver 

elevernas arbete med målen: ”..dom har fått en bild av vad mål är. Dom har 

fått..liksom..tydliga exempel” (Lärare C). De äldre eleverna har oftast en bra förståelse 

över vilka kunskaper de behöver träna mer på. Eleverna får också vara med och påverka 

hur de ska kunna utvecklas vidare. Strandberg (2006) beskriver hur eleven försöker 

härma sin omgivning med hjälp av vuxna. Min tolkning är att eleven härmar läraren i 

utformandet av nya mål för att sedan på egen hand utföra samma handling som sin 

lärare. 
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3.2.2 Lärstilar 
 

Kategorin lärstilar kan beskrivas och förstås med hjälp av följande begrepp: samspel, 

reflektion, delaktighet, hjälpmedel och förväntningar. Begreppen återfinns i den 

teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från Strandberg (2006; 2009). 

Av intervjumaterialet framgår att lärare försöker variera undervisningen för att eleverna 

ska få möjlighet att prova många arbetssätt. En av lärarna i studien beskriver sitt arbete 

med olika lärstilar ”Det blir inte bara att jag står här och pratar så får de skriva något 

utan man försöker ju göra med sånger, ja man försöker göra med rörelser. Man försöker 

använda många olika..” (Lärare B). Arbetet med IUP medför att alla elever får möjlighet 

att arbeta med olika saker då de arbetar enskilt med sina individuella mål. En av lärarna 

beskriver hur elevernas behov styr målen: ”Det är inte samma för någon egentligen. I 

och med att det utgår från målen så blir det så väldigt tydligt liksom att man riktar dem 

mot deras behov” (Lärare E). I studien beskrivs hur eleverna är mycket olika. En del 

elever behöver många hjälpmedel och en del behöver arbeta på en lugnare plats. Vissa 

elever behöver också hjälp av läraren hela tiden. En av lärarna berättar att hon inte 

arbetar mycket med olika lärstilar men däremot sker en diskussion med eleverna vem de 

arbetar bäst med: ”Vem sitter du helst med och vem jobbar du bäst bredvid. Det är ju 

lite olika saker” (Lärare C). Strandberg (2009) beskriver hur eleven genom en aktiv 

handling måste reflektera över vem han/hon lär sig bäst med för att underlätta sin egen 

inlärning. 

Av intervjumaterialet framgår att de äldre eleverna oftast har insikt om på vilket sätt de 

arbetar bäst. Läraren försöker föra en dialog med eleverna och stötta dem med vem de 

ska sitta nära och arbeta. Min tolkning är att läraren här samspelar med eleven och 

språket används vid elevens reflektion. En av lärarna i studien beskriver hur hon kan ha 

en genomgång i svenska för hela klassen men när eleverna ska börja arbeta enskilt finns 

en stor variation i hur eleven arbetar. De elever som har lärt sig läsa hinner med fler 

uppgifter medan de elever som inte kommit så långt i sin läsinlärning får arbeta med 

enklare uppgifter.  

 

3.3 Efter utvecklingssamtal 

 

3.3.1 Individuella mål 

 

Kategorin individuella mål beskrivas och förstås med hjälp av följande begrepp: 

samspel, reflektion, delaktighet, språk, framåtsyftande steg och förväntningar. 

Begreppen återfinns i den teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från 

Strandberg (2006; 2009). 

En av lärarna i studien beskriver hur elever på hennes skola använder en IUP – bok där 

målen finns inskrivna. Samtliga elever på skolan har speciella lektioner där de 

individuella målen tränas. 
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Om en elev når ett av sina individuella mål mellan utvecklingssamtalen kan läraren och 

eleven skriva ett nytt mål som föräldrarna får ta del av genom en hembok. Flera andra 

lärare i studien arbetar på liknande sätt med de individuella målen. Målen finns synliga i 

en planeringsbok, i bänklocket eller i en pärm. Även dessa elever får arbeta med 

speciella mållektioner där elevens individuella mål tränas. En av lärarna i studien 

beskriver hur hon stöttar eleverna i deras målarbete: ”..och då får man ju hjälpa dom 

med det från vad dom har för olika mål. Vilka verktyg de behöver ha och sådär..att 

hjälpa dem att komma igång” (Lärare D). 

En av lärarna gör ett arbetsschema i svenska till varje elev där de individuella målen och 

aktiviteter finns inskrivna. Aktiviteterna arbetar eleverna sedan självständigt vidare 

med. Efterhand får även eleverna vara med och påverka vilka aktiviteter som kan ingå i 

arbetsschemat. Strandberg (2006) beskriver att samspelet mellan läraren och eleven 

leder till lärande och utveckling och eleven använder språket som blir ett verktyg för att 

utveckla tänkandet. Eleven får dessutom efterhand reflektera över vilken aktivitet som 

passar ihop med sitt individuella mål. Strandberg (2009) beskriver hur eleven uppmanas 

reflektera över på vilket sätt som kan underlätta inlärningen. En av lärarna i studien 

betonar vikten av att eleverna vet vad de håller på med och varför de gör det. Följande 

citat beskriver arbetet med arbetsschemat: 

Och så att de förstår varför de gör alla de här sakerna som är på arbetsschemat. Den här 

boken jobbar du med för att man ska träna sig på stavningen som du skulle göra. Att man 

inte bara jobbar och man vet inte riktigt vad man håller på med eller varför (Lärare B). 

Av intervjumaterialet framgår att elever har planeringsmappar där de individuella målen 

finns inklistrade och som används varje vecka vid planering av arbete. Lärare beskriver 

hur målen blir mer levande för eleverna då de är synliga och att de tillsammans 

reflekterar kring målen. I det empiriska materialet framgår också hur elevernas 

individuella mål finns med vid lärarens planering av lektioner för hela klassen. Då 

någon enskild elev behöver träna på begreppen vänster och höger får hela klassen göra 

övningar på idrotten som tränar dessa begrepp. Om elever behöver träna på tid ställer 

lärare frågor till hela klassen för att träna på klockan. Lärare beskriver hur de hela tiden 

försöker tänka på vad eleverna har för individuella mål och vad de ska kunna. 

 

3.3.2 Mål från kursplanen 
 

Kategorin Mål från kursplanen kan beskrivas och förstås med hjälp av följande 

begrepp: samspel, reflektion, delaktighet, framåtsyftande steg och förväntningar. 

Begreppen återfinns i den teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från 

Strandberg (2006; 2009). 

Lärare i studien berättar att målen från kursplanen i främst svenska och matematik finns 

uppsatta i klassrummet. Målen är skrivna på ett konkret sätt för att elever och föräldrar 

ska kunna förstå vad de innebär och lärare har hjälpt varandra att tolka de olika målen i 

kursplanerna. På den skolan där eleverna använder en IUP – bok finns kursplanemål i 

flera ämnen konkretiserade i elevernas bok. Läraren berättar att då har både elever och 

föräldrar större förståelse för vad nästa mål är i ett enskilt ämne. 
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I studien beskrivs hur lärare ofta börjar lektionen med att berätta vilka moment 

lektionen ska innehålla och vad det står för mål i kursplanen om det enskilda ämnet. 

Följande citat beskriver lärares arbete med att synliggöra kursplanemål för eleverna i 

klassrummet: ”Dom har vi brutit ner och har uppsatta i klassrummet (…) träna på att 

läsa till exempel så läser vi om den. Så att vi hela tiden knyter an till målen när man 

börjar” (Lärare B). Därefter uppmuntras eleverna att reflektera över på vilka olika sätt 

de kan nå målen. Strandberg (2009) beskriver hur eleven får reflektera över vilket sätt 

som kan underlätta inlärningen. En av lärarna i studien beskriver hur ett nytt kapitel i 

matematikboken introduceras för eleverna: ”Så det går vi igenom med eleverna när vi 

börjar med ett nytt kapitel att här ska vi lära det här och det här och det här” (Lärare D). 

I slutet av varje kapitel i matematikboken samtalar läraren återigen med eleverna vad de 

har lärt sig och vilka mål de uppnått.  

I studien beskriver också lärare hur de försöker uppmärksamma eleverna på olika mål i 

det dagliga arbetet. En av lärarna skriver en lärarblogg där klassens arbete förmedlas 

med både text och bilder. Föräldrar och elever kan sedan läsa bloggen när de själva vill 

eftersom den finns tillgänglig på en internetsida. Internet är i det här sammanhanget ett 

tecken då det är ett hjälpmedel för att skapa förståelse (Strandberg, 2009). Ytterligare ett 

sätt att informera elever och föräldrar om vilka mål och aktiviteter som eleverna arbetar 

efter i skolan är ett hembrev som skickas hem varje vecka. I hembrevet beskrivs mål 

från kursplaner och delar från det centrala innehållet från läroplanen. I studien beskriver 

lärare arbetsprocessen inför ett nytt temaområde. Läraren försöker ta reda på vilka 

förkunskaper eleverna har inom området och först därefter skrivs en LPP. I följande 

citat beskriver läraren arbetet med LPP: 

..utan det blir mer som en arbetsprocess. Att man först tar reda på vad de kan och vart vi är 

på väg och utifrån det försöker vi göra någon slags planering och då tittar man på 

kunskapsmålen (…) och då säger man ju det att det ska ni ju faktiskt kunna nu då när vi har 

gjort klart det här temat. Minst..brukar jag säga då så att dom känner att det (…) är bra att 

kunna lite mer (Lärare B). 

Min tolkning är att läraren här förmedlar förväntningar på eleven. De äldre eleverna i 

årskurs fyra till sex får också vara delaktiga inför nya arbetsområden och nya LPP. 

Läraren använder projektor och storbildsskärm vid samtal om LPP med eleverna. Då 

har alla möjlighet att se och följa med i texten samtidigt.  I citatet som följer beskrivs 

lärarens arbetssätt med introduktionen av en ny LPP: 

Om vi går tillbaks till NO så pratar jag ganska mycket om vad man ska ha förståelse om 

eller vad man faktiskt tränar på och vad det är man ska visa att man förstått. För det handlar 

ju mycket om förståelse.(…) Hur kan jag sedan veta hur ni förstått? Att man diskuterar.. 

Under vilken form skulle ni kunna visa mig att ni faktiskt har förstått detta (Lärare A). 

Min tolkning är att i arbetet med LPP samspelar de äldre eleverna med sin lärare men 

också med sina klasskamrater då de får använda språket för att diskutera olika 

redovisningsformer. En av lärarna i studien reflekterar och tror att det kommer att bli 

svårt att göra LPP när betyg införts i årskurs sex. Läraren beskriver att då måste varje 

lärare arbeta med de olika nivåerna i betygskriterierna också. Läraren ställer själv 

frågan: ”Vilka kvalitativa skillnader ska man kunna se mellan C och ett A och ett E” 

(Lärare A). 
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3.3.3 Reflektion 
 

Kategorin reflektion kan beskrivas och förstås med hjälp av följande begrepp: samspel, 

delaktighet, och förväntningar. Begreppen återfinns i den teoretiska utgångspunkten i 

studien och är hämtade från Strandberg (2006; 2009). 

I intervjumaterialet berättar en av lärarna att den största uppgiften för de yngsta eleverna 

i årskurs ett till tre är att de förstår att de ska lära sig saker i skolan. När eleverna förstått 

det upplever läraren att de tycker det är ganska roligt i skolan. Då har de blivit medvetna 

om sin egen lärprocess. I slutet av lektionerna låter läraren i studien eleverna reflektera 

över vad de lärt sig. Läraren återkopplar också föregående lektion med eleverna på 

följande sätt: 

vad tyckte ni var spännande nu eller…vad gjorde vi den här lektionen. Och knyter an till 

lektionen innan tycker jag är också viktigt.(…) jag brukar ju alltid börja med frågan vad vi 

gjorde förra gången och vad vi jobbade med då (Lärare B).  

Strandberg beskriver hur samspel mellan läraren och eleverna ger möjligheter att 

använda språket då de reflekterar över vad de lärt sig (Strandberg, 2006). En av lärarna 

beskriver hur eleverna får skriva en utvärdering av sina mål och sitt arbete i sin IUP- 

bok. Då läraren vid tidigare tillfällen använt sig av några speciella frågor som eleverna 

skulle tänka på vid utvärderingen upplevde hon att det blev bättre kvalitet på 

utvärderingarna. Eleverna visste då vad de skulle utvärdera. I studien beskrivs också hur 

elever fick skriva en text om en upplevelse och sedan fick de göra en reflektion över vad 

de skrivit. Läraren skrev upp några punkter på tavlan och sedan fick eleverna välja en av 

dessa punkter som de fick reflektera över på egen hand. Eleven kunde då rätta sin egen 

text. Några av punkterna beskrivs i följande citat: ”Du ska försöka använda lilla 

alfabetet, stor bokstav och punkt, mellanrum mellan orden”(Lärare C). 

En av lärarna försöker också föra en dialog med eleverna vilken skönlitterär bok som är 

lämplig för dem att läsa. Hon uppmanar eleverna att reflektera över vilken bok som 

passar dem bäst och inte bara välja böcker som kompisen läser. Flera lärare beskriver 

också hur de brukar låta eleverna göra en diagnos och en utvärdering i slutet av ett 

kapitel i matteboken. Efter eleverna genomfört diagnosen får de tänka efter och skriva 

ned om de var säkra, behöver träna lite mer eller var osäkra. De elever som behövde 

träna mer fick sedan möjlighet att träna på ytterligare uppgifter. En av lärarna beskriver 

sitt dagliga arbete med de elever som ofta räcker upp handen väldigt snabbt då de inte 

förstår: 

Och oftast, det där när dom bara räcker upp handen att jag förstår inte. Då är det ju för att 

de ser att det står massa grejer och sedan har de inte tagit in vad det står. Då ifrågasätter jag 

oftast att de får tänka till och förklara och…För jag tror att det är väldigt viktigt att de får 

tänka en gång till. Det blir ju en slags reflektion där (Lärare D).  

Min reflektion är att elever här får möjlighet att reflektera över uppgiften en gång 

till med vägledning av läraren. 
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3.3.4 Återkoppling 
 

Kategorin återkoppling kan beskrivas och förstås med hjälp av följande begrepp: 

samspel, reflektion, delaktighet, språk, framåtsyftande steg och förväntningar. 

Begreppen återfinns i den teoretiska utgångspunkten i studien och är hämtade från 

Strandberg (2006; 2009). 

Lärare beskriver hur viktigt mötet mellan läraren och eleven är när läraren ger 

återkoppling till eleven. En av lärarna beskriver vikten av samtalet:”Att samtalet i sig 

kanske är det som…att man blir sedd..Att faktiskt någon har sett vad man faktiskt har 

lärt sig” (Lärare A). I studien beskriver läraren att respons är värdefull att få för eleven 

om det är sammankopplat med ett konkret exempel. Läraren berättar hur hon försöker 

peka på den utveckling som skett hos eleven i det dagliga arbetet i olika ämnen. 

Dessutom är utvecklingssamtalet och IUPn ett slags protokoll på hur eleven har 

utvecklats. Av det empiriska materialet framgår att den direkta responsen till eleverna är 

viktigast då eleverna är yngre. En annan lärare i studien beskriver denna direktrespons i 

klassrummet då eleverna skrev faktatexter: ”Och vi bara gick runt och gjorde 

direktrespons. Och titta här vad bra. Här har du mellanrum mellan orden. Här har du satt 

ut stor bokstav och punkt på flera ställen (…) Och sen att få det här samtalet”(Lärare C).  

Lärare berättar hur återkopplingen sker till elever som inte lyckats så bra på ett test. 

Eleverna får tillbaka tester för att titta på men om en elev lyckats sämre kan frågorna 

ställas muntligt av läraren en gång till för att se om eleven har missuppfattat någon 

uppgift. I studien berättar också en av lärarna hur respons skrivs varje månad i alla 

elevernas IUP- böcker. Därefter får föräldrarna hem boken för att också skriva respons 

till sina barn. Föräldrarna får då enligt läraren samtidigt en inblick i hur utvecklingen 

går för deras barn kontinuerligt och inte bara vid utvecklingssamtalen. Läraren beskriver 

att målen blir mer levande för eleverna då IUP – boken finns tillgänglig hela tiden. Ett 

annat sätt att ge respons beskrivs i studien då elever som går i årskurs ett ger varandra 

respons på sagor som eleverna läser upp högt för klassen. Läraren beskriver arbetet med 

kamratbedömning: 

Och dom tycker det är väldigt, väldigt kul då så att alla räcker ju upp handen även om det 

kommer samma sak hela tiden. Men det är en väldigt bra återkoppling. Personen som står 

där framme växer ju i det här (…) För många…kanske dom inte har den förståelsen och 

kunskapen så att dom vet riktigt utan dom säger nånting som de hört tidigare (Lärare E). 

Strandberg (2006) beskriver hur samspel leder till lärande och utveckling där språket 

spelar en viktig roll för elevens tänkande. En av lärarna berättar att elever blev mycket 

bättre på att se sina egna fel och brister då elevrespons användes på texter som eleverna 

skrivit. Följande citat beskriver hur elevrespons kan användas i undervisningen: ”För 

ber du en elev själv läsa igenom sagan så hittar de ingenting (…) Men man behöver ge 

dom ett medel, liksom ett medel vad det är som dom ska titta på liksom” (Lärare E). 

Min tolkning är att eleven här får vägledning av läraren vad eleven ska reflektera över. 
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3.4 Utvecklingsmöjligheter 
 

Kapitlet utvecklingsmöjligheter kan beskrivas och förstås med hjälp av följande 

begrepp: delaktighet, årshjul och individuella mål. Begreppen är hämtade från de 

kategorier som jag utvinner av studiens resultat i vilka utvecklingsmöjligheter det finns i 

arbetet med IUP (Se tabell 2, s. 23). 

Följande text redogör för vilka utvecklingsmöjligheter som enligt lärarna i studien finns 

för arbetet med IUP. I intervjumaterialet framgår att flera lärare vill att eleverna ska 

vara mer delaktiga i arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. En av lärarna 

beskriver det arbetet med följande citat: 

Jag tror man behöver ha med eleverna ännu mer och jag tror att det är viktigt att få med 

föräldrarna också. Att de får tänka till…tillsammans med barnen. För som det är nu så 

känns det nästan som det är..vi styr ju det mesta..men…jag vill ha med barnen så att dom 

blir ännu mer delaktiga i det (Lärare D). 

En annan lärare berättar att om eleverna får börja tidigt med att reflektera kring sina 

individuella mål klarar de kanske sedan att skriva dem själva när de blivit lite äldre. 

Läraren beskriver också att arbetslaget på skolan bör diskutera hur ansvaret i IUP – 

arbetet för eleverna kan stegras i en progression. Ytterligare en lärare tycker det är 

viktigt att det blir mer elevens IUP för att det är deras mål det handlar om.  

Av intervjumaterialet framkommer det att när de skriftliga omdömena skickas hem och 

eleverna har sina utvecklingssamtal påverkar arbetet med eleverna. En av lärarna önskar 

att eleverna får de skriftliga omdömena i slutet av terminen och att utvecklingssamtalet 

hålls i början av terminen. Läraren beskriver sin önskan: 

Så det känner jag att jag skulle vilja ha..att man har utvecklingssamtalet i början av 

terminen så målen jag skriver är dagsfärska. För de målen man skriver i april. Då jobbar 

man aktivt med dom från april till juni och sedan har barnen inte riktigt koll på vad dom 

målen var i augusti och sedan går september och så är vi framme i oktober..och då 

känner..då tappar man lite tid där (Lärare C). 

Om utvecklingssamtalen äger rum tidigt på terminen tycker läraren att hon har för lite 

information att delge föräldrarna angående elevernas kunskapsutveckling. I studien 

förekommer även att elever får de skriftliga omdömena i slutet av terminen men här 

upplever lärare att det är för lång tidsperiod när eleverna får omdömen och när de har 

sina utvecklingssamtal. Läraren beskriver missnöjet med när de skriftliga omdömena 

delges föräldrar och elever genom följande citat: ”..de har ju haft med sig de skriftliga 

omdömena på samtalen men som sagt..nu lämnar vi ut dom i juni..vi hade samtal i 

september..det är ganska långt emellan” (Lärare D). Ytterligare en lärare i studien 

skickar hem de skriftliga omdömena i slutet av terminen och har sedan 

utvecklingssamtalet i början av nästa termin men skulle helst vilja skicka hem de 

skriftliga omdömena precis innan utvecklingssamtalet. 

I intervjumaterialet framgår att lärare ägnar mycket tid att tillsammans med kollegor 

konkretisera och analysera mål från kursplanen för att tolka målen på ett gemensamt 

sätt. Lärare vill bli ännu bättre på att skriva utvärderingsbara individuella mål och 

betonar vikten av att de individuella målen ska vara formativa och framåtsyftande.  
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En av lärarna i studien beskriver arbetet med att skriva utvärderingsbara mål: ”Jag har 

kommit en bra bit på väg men i vissa lägen så blir det svårt, hur ska jag skriva det här så 

att det går att utvärdera” (Lärare C). 

 

3.5 Sammanfattande analys av resultatet 

 

Analysen av resultatet utgår från den information som respondenterna berättat under 

intervjuerna. Texten nedan redovisas som en arbetsgång i arbetet med IUP och ger svar 

på syfte och frågeställningar i studien. 

Lärare beskriver hur de stöttar de yngsta eleverna mellan årskurs ett till tre i skolan med 

att förstå att de ska lära sig olika saker och varför de måste göra det. Lärare i studien 

berättar att när eleverna kommer till insikt att de ska lära sig saker i skolan brukar de 

tycka det är roligt och blir mer medvetna om sin egen lärprocess.  

Yngre elever får möjlighet att träna på utvecklingssamtalet i skolan och är då mer 

förberedda på hur samtalet kommer att gå till. Dessa förberedelser kan enligt Strandberg 

(2009) förstås som en möjlighet för eleven att förstå att utvecklingssamtalet handlar om 

sin egen lärprocess och att eleven blir mer delaktig. Elever får möjlighet att utvärdera 

sina individuella mål tillsammans med klasskamrater, läraren och föräldrar. Strandberg 

beskriver hur samspel leder till lärande och utveckling och där språket spelar en viktig 

roll (Strandberg, 2006). Föräldrar och elever reflekterar också tillsammans över elevens 

sociala situation i skolan genom att fylla i en blankett inför samtalet. I blanketten får 

eleven också möjlighet att skriva vilka områden som han/hon vill utvecklas vidare i. 

Elever och föräldrar får innan samtalet reflektera över utvalda elevalster som förvaras i 

en portfolio och det kan förstås som ett sätt att enligt Strandberg (2006) synliggöra 

elevens kunskapsutveckling. Min tolkning är att eleven återigen använder språket då 

eleven kommunicerar med sina föräldrar och det utvecklar elevens tänkande. 

Lärare förbereder sig inför utvecklingssamtalet genom tester och observationer av 

eleverna. De samtalar även med kollegor som arbetat med eleverna för att få en 

gemensam bild av eleverna. Strandberg (2009) beskriver hur arbetslagets pedagogiska 

diskussioner om elevernas kunskapsutveckling kan ge en allsidig bild av elevens 

kunskaper.  

Innan utvecklingssamtalet ges föräldrar och elever tillfälle att ta del av skriftliga 

omdömen. En av lärarna i studien beskriver att skriftliga omdömen har medfört att alla 

ämnen fått en högre status och en annan lärare anser att omdömen kan användas för att 

skriva nya mål i IUP. Flera lärare berättar att de inte använder de skriftliga omdömena 

vid utvecklingssamtalet eftersom de anser att språket som används i omdömena är för 

abstrakt för eleverna. En av lärarna i studien beskriver hur de skriftliga omdömena inte 

är en del av IUP. Strandberg (2009) beskriver hur arbetet med IUP synliggör elevens 

framgångar och svårigheter och det är också en garanti för att eleven och föräldrar får 

kännedom och förståelse för vad måluppfyllelse är. Min tolkning är att de skriftliga 

omdömena ingår i arbetet med IUP och att elevens förberedelser inför 

utvecklingssamtalet kan ge förståelse för sin egen lärprocess. 
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Flera lärare styr eleverna i utformandet av nya individuella mål men eleverna får vara 

med och ha egna åsikter. Eleverna uppmanas att fundera över vilken/vilka aktiviteter 

som lämpar sig bäst för att nå målet. Strandberg (2006) beskriver när eleven når ett nytt 

mål i förhållande till vad han/hon redan kan når eleven en ny utvecklingszon. Lärare i 

studien som arbetar med yngre elever i årskurs ett till årskurs tre beskriver att en del 

elever har svårt att på egen hand utforma nya mål medan de äldre eleverna i årskurs fyra 

till sex oftast har en stor förståelse för hur de ska kunna utvecklas vidare. Lärare 

beskriver hur eleverna har fått många goda exempel när de var yngre och de har också 

kunskap om att målen ska relatera till kursplanerna. De individuella målen finns sedan 

synliga för eleverna genom att de klistras in i IUP – böcker, planeringsböcker, pärmar 

eller sätts upp på insidan av bänklocket. Många elever får därefter möjlighet att arbeta 

med mållektioner då målen tränas. Lärare använder sig också av arbetsschema i 

enskilda ämnen där de individuella målen finns inskrivna. Dessutom finns ett antal 

aktiviteter inskrivna i arbetsschemat som tränar målen. Eleven får så småningom vara 

med och ha åsikter och påverka lämpliga aktiviteter i arbetsschemat.  

Lärare har enskilda elevers individuella mål i åtanke vid planering av lektioner för hela 

klassen och kan använda moment i undervisningen som endast några få elever behöver 

träna på. Lärare försöker också uppmärksamma eleverna på de individuella målen i det 

dagliga arbetet med eleverna. Lärare i studien berättar i början av lektionen vilka 

kunskapsmål eleverna ska arbeta med och i slutet av lektionen reflekterar lärare 

tillsammans med eleverna vad de lärt sig. Eleverna uppmanas också att reflektera över 

vilka övningar som klassen kan göra för att nå ett kunskapsmål. Konkreta kunskapsmål i 

flera ämnen finns uppsatta i många klassrum och i IUP – böcker för att eleverna och 

föräldrarna ska se vilket mål som kommer sedan. Lärare använder matematikböckerna 

för att klargöra för eleverna de mål de ska uppnå inför ett nytt kapitel och i slutet av 

kapitlet görs en utvärdering om eleverna nått målen. Elever får också använda sig av 

självvärdering då de skriver texter. Eleverna får då välja ett område som de rättar sin 

text utefter. 

I IUP – boken utvärderar eleven sitt arbete och därefter skriver läraren och föräldrarna 

respons till eleven varje månad. Både läraren och föräldrarna har här enligt min tolkning 

möjlighet att förmedla vilka utvecklingsmöjligheter eleven har genom den skriftliga 

responsen. Lärare i studien beskriver att de ofta använder direktrespons till de yngre 

eleverna i det dagliga arbetet. Lärare kan då hjälpa eleven att se sin egen lärprocess med 

hjälp utav konkreta exempel. Elever får också möjlighet att ge varandra respons vid 

kamratbedömning. De får stöttning av läraren vad de ska fokusera på vid responsen. En 

av lärarna i studien beskriver att de elever som ger respons ökar också sin egen 

förståelse av kunskaper.  

Lärare i studien beskriver också hur de elever som inte riktigt förstår på vilket sätt de 

ska ge muntlig respons till sina kamrater härmar efter fraser som de hört andra kamrater 

säga. Strandberg (2006)  beskriver hur eleven försöker härma sin omgivning med hjälp 

av vuxna och andra närstående. Lärare använder dokumentation av observationer och 

tester som återkopplas till eleven. Med stöd av Strandberg (2009) kan återkopplingen 

förstås som en metod för att synligöra elevens lärprocess och utvecklingsmöjligheter. 

 



37 
 

Lärare i studien uttrycker att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna i studien 

möjliggör för eleverna att arbeta med olika lärstilar då läraren utgår från elevens behov. 

Strandberg (2009) beskriver hur eleven uppmuntras att reflektera över hur de ska kunna 

utvecklas vidare för att underlätta inlärningen. Strandberg (2006) beskriver också vikten 

av att det finns olika verktyg i klassrummet som eleven finner relevant för lärandet. 

Inför ett nytt temaområde gör en av lärarna i studien en behovsinventering av elevernas 

kunskaper och därefter skriver läraren en LPP. De äldre eleverna uppmanas att 

reflektera över hur de kan redovisa sina kunskaper i en LPP och visa läraren att de 

förstått kunskapsmålen. Lärare i studien beskriver hur de förmedlar innehåll från 

läroplanen och den dagliga verksamheten med eleverna genom hembrev och en 

lärarblogg. Lärare använder ofta hela klassen vid diskussioner av vilka kunskapsmål 

som sker i en progression för att synliggöra elevens utvecklingsmöjligheter. Strandberg 

(2006) beskriver att samspel leder till lärande och utveckling samt att språket är ett 

viktigt verktyg för lärandet. 

Lärare i studien vill att eleverna i framtiden ska vara ännu mer delaktiga i arbetet med 

sina IUP. Lärare ger uttryck för att när eleverna känner att de är mer delaktiga i sitt IUP 

– arbete har de lättare att förstå att de individuella målen är deras egna. Lärare vill bli 

bättre på att skriva formativa, utvärderingsbra mål. Lärare vill också att arbetslaget på 

de olika skolorna bestämmer en gemensam policy över hur elevernas ansvar i IUP – 

arbetet kan stegras i en progression. Lärare i studien uttrycker att de är missnöjda med 

den nuvarande mall som de skriftliga omdömena skrivs in i och flera lärare vill också 

förändra tidpunkten när de skriftliga omdömena skickas hem till elever och föräldrar. 
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4. Diskussion 
 

Diskussionen består av fyra delar. I den första delen diskuteras val av metod, urval av 

lärare, genomförande, analys och teoretisk utgångspunkt i studien. Sedan sker en 

reflektion över resultatet som kopplas samman med tidigare forskning och studiens 

teoretiska utgångspunkt. Därefter ges en avslutande reflektion och avslutningsvis 

förslag på vidare forskning. 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Studiens syfte avser att undersöka och analysera lärares arbete med individuella 

utvecklingsplaner (IUP) i årskurs ett till årskurs sex ur ett lärarperspektiv. Målet är att 

identifiera strategier och metoder som skulle kunna bidra till att utveckla IUP som ett 

verktyg i elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. Syftet avgränsas till 

följande frågeställningar:  

1. Hur uttrycker lärarna att de i arbetet med IUP synliggör för eleven: 

a. de individuella målen? 

b. elevens lärprocess? 

c. elevens utvecklingsmöjligheter? 

2. Hur vill lärarna utveckla sitt arbete med IUP som ett verktyg för elevens lärande? 

För att få svar på syfte och frågeställningar i studien föll valet på att fråga lärare hur de 

arbetar med de individuella utvecklingsplanerna. Genom att göra intervjuer fick jag 

möjlighet att ställa följdfrågor och den möjligheten hade jag inte haft om jag genomfört 

en enkätstudie. Följdfrågor används enligt Stukát (2011) för att få svaren mer 

utvecklade och fördjupade. Dessutom möjliggör följdfrågorna att tolkning av svaren kan 

verifieras av respondenten direkt (Kvale & Brinkman, 2009). Stukát (2011) förordar att 

använda olika metoder för att belysa ett område på ett mer allsidigt sätt. Observationer 

av de metoder som respondenterna uppgav i studien hade varit intressant och gett mig 

möjlighet att studera ett fenomen ur olika perspektiv. Då hade jag också fått möjlighet 

att observera interaktionen mellan elev och lärare. Observationer hade inte rymts i tiden 

som fanns i förfogande för studien och därför valde jag att inte genomföra dem. 

Däremot har samtliga respondenter beskrivit och delgett mig många strategier och 

metoder som de använder i arbetet med IUP och därför har jag har fått ett digert 

resultatmaterial. 

Valet av respondenter var lärare som för mig var kända sedan tidigare. Detta skulle 

kunna vara en nackdel i studien då de enligt Bell (1995) kanske anpassar svaren på ett 

sätt som de tror passar mig. Däremot delade samtliga respondenter med sig av deras 

arbetssätt och det kanske inte hade varit fallet om lärarna varit helt okända för mig 

sedan tidigare.  
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Samtliga lärare fick i förväg veta syftet med studien för att de skulle vara förberedda 

inför intervjun. Detta skulle eventuellt också vara en nackdel då jag eventuellt i förväg 

påverkat respondenterna i deras svar. Att respondenterna arbetade på olika skolor var en 

fördel då det visade sig att olika skolor hade olika arbetsätt i arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna. Eftersom de intervjuade lärarna var fem till antalet kan jag enligt 

Stukát (2011) inte göra några generaliseringar av resultatet som gäller för lärare utanför 

studien. Däremot anser jag att jag intervjuat tillräckligt många lärare för att få ta del av 

ett flertal strategier och metoder som skulle kunna utveckla IUP som ett verktyg för 

elevens lärande. Endast en av respondenterna arbetade med elever från årskurs fyra till 

årskurs sex. Möjligen skulle fler arbetsmetoder som var anpassade till äldre elever 

framkommit om fler respondenter arbetat med elever i de åldrarna.  

Analysarbetet påbörjades redan under pågående intervjuer. Genom att intervjuerna 

spelades in med en diktafon hade jag möjlighet att lyssna uppmärksamt på lärarna vid 

samtliga intervjutillfällen utan att skriva några anteckningar. Transkriberingen av 

intervjuerna gav mig också tillfälle till att lyssna på intervjuerna ett flertal gånger och 

det medförde en djupare förståelse av respondenternas svar. 

Den teoretiska utgångspunkten i studien har varit Strandbergs (2006; 2009) tolkning av 

Vygotskijs teori. Eftersom Strandberg (2009) beskriver arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen ur ett sociokulturellt perspektiv valde jag att begränsa mig till att 

endast använda Strandbergs tolkningar i studien. Strandberg (2009) beskriver hur 

arbetet med IUP har förändrats och där både läraren och eleverna har en annan roll än 

tidigare. Dessa förändrade roller innebär att eleven bjuds in att vara delaktig i sin 

lärprocess och lärarens förhållningssätt ska inta ett stödjande istället för styrande 

förhållningssätt (a.a.). Det förhållningssättet som Strandberg (2009) förordar i arbetet 

med IUP stämmer väl överrens med de intentioner som Skolverket (2012) anger. 

Eftersom Skolverket anses som huvudman och alla lärare måste arbeta med IUP ser jag 

Strandbergs (2009) teorier som användbara i arbetet med IUP och min studie. Om jag 

hade använt någon annan teoretisk utgångspunkt i studien hade förmodligen 

intervjuguiden sett annorlunda ut eftersom den utgick ifrån Strandberg. Dessutom hade 

med all säkerhet de delmoment med underliggande kategorier som också hade 

Strandbergs utgångspunkt också varit annorlunda och då hade jag inte belyst samma 

fenomen som blev fallet i min studie. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

För att underlätta för läsaren har resultatdiskussionen delats in i följande underrubriker: 

Elevens förståelse av sin lärprocess, Portfolio, Individuella mål, Utvecklingssamtalet, 

Återkoppling av bedömning, Skriftliga omdömen och IUP – boken. 

Resultatdiskussionen grundar sig på de arbetsmetoder och förhållningssätt som lärare i 

studien beskriver att de arbetar med. 
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4.2.1 Elevens förståelse av sin lärprocess 
 

Resultatet tyder på att lärare i studien stöttar de yngsta eleverna i deras förståelse av 

varför de ska lära sig olika saker och varför de går i skolan. Strandberg (2009) beskriver 

det arbetet: ”Du får syn på den värld du vandrar i, men som du inte riktigt såg förut. 

Men nu ser du den, och du vet att det du ser är en värld som är din” (a.a., s. 75). Lärare i 

studien beskriver hur eleverna tycker skolarbetet blir roligare då de förstått varför de går 

i skolan. Detta leder också till att eleverna tycker att deras skolgång blir meningsfull. 

Med stöd av Kernell (1995) kan konstateras att läraren har en mycket viktig roll i 

arbetet med att få eleven att se sig själv och sitt eget lärande för att kunna utvecklas 

vidare. När elever har förstått vad som förväntas av dem har de större möjlighet enligt 

Lundahl (2011) att ta ansvar för sin lärprocess. Inledningsvis i studien (Se s.1) beskrivs 

hur elever kan ha svårigheter med att se sin egen lärprocess och min reflektion är att 

dessa elever kanske inte har full förståelse för varför de går i skolan. I studiens resultat 

beskrivs hur elever får möjlighet att öva och förbereda sig inför utvecklingssamtalet och 

det innebär enligt min tolkning en större förståelse för att lärprocessen tillhör eleven. 

Elevens förberedelser inför utvecklingssamtalet ses som en viktig del i arbetet med IUP 

för att eleven ska känna sig delaktig i sin egen lärprocess (Skolverket, 2009 b; 

Strandberg, 2009; Zetterström, 2006; Öhlmer, 2006). Då förberedelser inför IUP ger 

stor effekt på förståelsen av elevens lärprocess bör tid i skolan avsättas för det arbetet.  

Om varje skola skapar gemensamma förhållningssätt och rutiner i förberedelserna av 

IUP känner eleverna igen sig i det arbetssättet och förberedelserna inför IUP leder enligt 

Strandberg (2009) till större delaktighet. Dessutom skulle elevens ansvar kunna öka i 

små steg om det finns en förutbestämd progression i arbetet med IUP. Ansvaret skulle i 

så fall kunna utgå ifrån elevens mognad och inte efter elevens ålder. 

 

4.2.2 Portfolio 
 

Resultatet i studien visar på att lärare använder portfolio i förberedelser inför 

utvecklingssamtalet men ingen av lärarna använder portfolion på samma sätt. Däremot 

fick samtliga elever som arbetade med portfolio vara med och påverka vilka alster som 

skulle sparas. Ellmin (2006), Skolverket (2012) och Strandberg (2006)  styrker min teori 

i studien att portfolioarbetet kan ge eleverna möjlighet till självvärdering och 

självreflektion över sin egen lärprocess när de får välja mellan olika alster. Arbetet med 

portfolio innebär dessutom att läraren får en förståelse för elevens reflektionsförmåga 

beträffande sin kunskapsutveckling och att läraren kan ge feedback på om elevens 

metakognition är realistisk (Allwood & Jonsson, 2001; Ellmin, 2006). Skolverket (2011 

a) ger föreskrifter om att elever ska få möjlighet att träna på att bedöma sina egna 

arbetsresultat och analysera dessa och då kan arbetet med portfolio enligt min tolkning 

vara ett arbetssätt som skapar möjlighet till det. 

En av lärarna i studien låter sina elever ta med sig portfolion hem innan 

utvecklingssamtalet. Det möjliggör att eleverna får kommunicera sin 

kunskapsutveckling ytterligare en gång för föräldrarna. Föräldrarna blir då automatiskt 

mer delaktig i elevernas lärprocess. 
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Det ger också eleverna en möjlighet att utveckla språket kring sin kunskapsutveckling 

(Ellmin, 2006; Strandberg, 2006). Eftersom föräldrar och elever dessutom hade tillgång 

till de skriftliga omdömena fick de möjlighet att koppla samman alster i portfolion med 

omdömen. Moreau och Wretman (2003) anser att de föräldrar som i förväg får 

reflektera tillsammans med sitt barn om innehållet i portfolion är mer förberedda inför 

utvecklingssamtalet. Författarna menar att då samtal sker kring elevarbeten har 

föräldrarna lättare att fokusera på kunskapsutvecklingen istället för personliga 

egenskaper hos eleven (a.a.). Min reflektion är att föräldrar och elever vid dessa samtal 

kring elevarbeten lättare kan reflektera över kommande kunskapsmål och hur eleven 

kan utvecklas vidare. 

I studien beskrivs hur en skola har ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med 

portfolio genom att alster sparas som är kopplade till kursplanemål för de olika ämnena 

och årskurser. Genom att använda elevalster som alla elever var tvungna att genomföra 

blev portfolion en integrerad del av undervisningen. Ellmin (2006) anser då arbetslag på 

en skola har ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med portfolio ökar också 

möjligheterna till att portfolio blir ett pedagogiskt verktyg. Författaren förordar att 

portfolio är en form av pedagogisk dokumentation som möjliggör att olika aktörer 

kommunicerar elevens lärprocess (a.a.). Lärare i ett arbetslag skulle kunna använda och 

jämföra elevalster från olika portfolio för att bli säkrare vid bedömningar. Lundahl 

(2011) kallar lärarens kunskaper vid bedömningar för bedömningsfärdighet. Fagerlund 

och Högberg (2007) menar att bedömning kan vara ett stöd för elevens lärande. 

Min reflektion är att om läraren får tillfälle att reflektera över olika elevalster och 

jämföra dem med gällande betygskriterier kan det möjligen leda till att lärarens 

undervisning påverkas och kanske också förändras. 

 

4.2.3 Individuella mål 
 

Elever i studien fick möjlighet att vara med och påverka vilka individuella mål de skulle 

sträva mot även om de inte fick bestämma målen helt själva. Resultatet i studien tyder 

på att yngre elever i årskurs ett till tre har svårt att på egen hand formulera nya 

utvärderingsbara mål medan de äldre eleverna har en större förståelse för hur målen kan 

se ut eftersom de fått möjlighet att träna sig och lärare har gett dem tydliga exempel. 

Min reflektion med stöd av Zetterström (2006) och Öhlmer (2006) är att de elever som 

tidigt får vara delaktiga i arbetet med de individuella målen har lättare att ta ansvar för 

sin lärprocess då de blir äldre. Eleverna i studien uppmanades att själva reflektera över 

på vilket sätt de kunde nå de individuella målen och det leder enligt Boström och 

Svantesson (2007) till större självinsikt. Resultatet tyder på att kunskapsmål i flera 

ämnen fanns synliggjorda för eleverna i en progression på olika sätt i klassrummet och 

då skapas möjligheter enligt min tolkning att förstå vilket nästa steg är i 

kunskapsutvecklingen. Då Strandberg (2009) använder begreppet levla som är hämtat 

från dataspel möjliggör det för elever som är insatta i dessa spel att förstå vad det 

innebär att gå från ett utvecklingssteg till ett annat. Möjligen kan det få konsekvenser 

för eleverna om lärare skulle använda begrepp från dataspel i undervisningen som 

eleverna redan har förståelse för i andra sammanhang. 
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Resultatet i studien tyder på att lärare reflekterar över elevers IUP och använder vissa av 

elevernas individuella mål för hela klassen och skapar också möjligheter till 

individualisering i undervisningen. IUP är då enligt Elfström (2005) ett 

utvärderingsinstrument av elevernas kunskaper som styr den pedagogiska 

verksamheten. 

Resultatet i studien tyder på att arbetslag hjälper varandra att tolka och konkretisera 

läroplan och mål från kursplanerna. Giota (2006) problematiserar lärarens eventuella 

svårigheter med att hjälpa eleverna att se vilka mål som kommer härnäst om läraren 

själv uppfattar kursplanerna som oklara. Min reflektion är att det inte räcker med att 

läraren har kunskap om kommande mål utan bilden av de nya målen måste enligt 

Steinberg (2008) delas av läraren och eleven och beskrivas med konkreta exempel. Det 

innebär att eleven och läraren måste få tid till att tillsammans skapa denna gemensamma 

bild av de nya målen. Dessutom måste de nya målen vara positiva, med realistiska 

förväntningar för att få god effekt på elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2012; 

Steinberg, 2008). 

Flera av lärarna i studien arbetar med elever i olika klasser och det innebär att de olika 

skolorna måste skapa möten där lärarna får tillfälle till samtal om elevernas 

kunskapsutveckling inför utvecklingssamtalet. Strandberg (2009) menar att om 

arbetslaget får möjlighet att diskutera elevernas kunskapsutveckling i olika 

sammanhang bidrar det till att lärarna får en allsidig bild av eleverna och det skapar 

trygghet hos eleverna. Ytterst ansvarig för att lärare i ett arbetslag får möjlighet till 

pedagogiska samtal kring elever är rektor på skolan (Strandberg, 2009).  

Min reflektion är att då lärarlegitimation införs för lärare kan möjligen behovet av dessa 

samtal öka då alla lärare kanske inte har behörighet att undervisa i alla ämnen. Fler 

lärare kommer då att undervisa i varje klass.  

 

4.2.4 Utvecklingssamtalet 
 

Lärare i studien beskriver hur elever fick hålla i sitt eget utvecklingssamtal och enligt 

Philgren (2011) får då eleven möjlighet att ta kontroll och ta ansvar över sin egen 

kunskapsutveckling. Både Vallberg Roth och Månsson (2006) och Hirsh (2011) stödjer 

min egen teori om att det finns en risk för att eleverna förväntas ta ett för stort ansvar i 

arbetet med IUP. Möjligen kan dessa krav medföra att elever får för stor press på sig 

som istället hämmar elevens utveckling istället för att stödja eleven.  

Enligt Strandberg (2009) bjuder läraren in eleven att vara delaktig i utvecklingssamtalet 

och där samarbete prioriteras. Min reflektion under studiens gång är att samtalet är en 

mycket stor och återkommande del av arbetet med IUP. Möjligen är samtalet den 

absolut viktigaste metoden för läraren att utveckla IUP som ett verktyg i elevens lärande 

och förståelse för den egna lärprocessen. Läraren för inte bara en dialog med elever, 

föräldrar och arbetskollegor utan det förekommer också dialoger mellan elever i arbetet 

med IUP. Pihlgren (2011) beskriver dialogen i utvecklingssamtalet som ett läromedel 

och IUP som en skriftlig dokumentation. Pihlgrens påstående angående dialogen och 

samtalen som sker i skolan innebär ett förändrat synsätt på samtalet (a.a.). 
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Hur påverkas då eleven av alla samtal som sker i arbetet med IUP? Möjligtvis kan 

lärarens förhållningssätt till berörda parter i samtalet också vara en viktig metod för att 

eleven ska få förståelse för sin egen lärprocess. Lärarens medvetenhet kring hur 

kroppsspråk och förhållningssätt påverkar eleven vid samtalen är enligt Hofvendahl 

(2006) en viktig aspekt att tänka på vid utvecklingssamtalet. 

 

4.2.5 Återkoppling av bedömning 
 

Resultatet i studien pekar på att flera lärare använder sig av direktrespons till eleverna. 

Lärarna försöker visa eleverna på den utveckling de gör i det dagliga arbetet med hjälp 

utav konkreta exempel. Hattie och Timperley (2007) stödjer också detta arbetssätt då 

eleven får respons angående en konkret uppgift som eleven arbetar med. Shute (2008) 

menar att det kan finnas en risk att läraren ger svaret på uppgiften till eleven för snabbt 

utan att eleven får tänka efter själv först. Resultatet i studien tyder på motsatsen 

eftersom lärare är noga med att föra en dialog med eleverna då de har svårigheter att 

lösa en uppgift på egen hand. Enligt Strandberg (2009) klarar elever oftast att lösa 

uppgifter på egen hand om de får vägledning av läraren. 

Resultatet i studien visar på att yngre elever använde sig av kamratbedömning då de fick 

ge respons när deras kamrater läste upp sagor inför hela klassen. Läraren upplevde att 

de elever som gav respons tyckte det var roligt och de som fick respons uppfattade 

situationen positivt. Jönsson (2011) anser att då eleverna fick ta del av varandras sagor 

fick de många exempel på hur en uppgift kan lösas. Jönsson stödjer min egen teori om 

att elever som har använt kamratbedömning i liknande situationer har lättare för att 

skriva en saga på egen hand efter att tagit del av hur strukturen på en berättelse kan se ut 

(a.a.). I klassrummet fanns elever som hade svårigheter med att ge respons men 

eftersom det fanns ett tillåtande klimat att ge liknande respons som någon annan 

klasskamrat utvecklade eleverna förmågor att ge respons efterhand. Enligt Strandberg 

(2006) lär sig eleven i samspel med andra och eleven försöker härma vuxna och andra 

närstående. Min reflektion är att gruppdynamiken i det här sammanhanget fungerar som 

en metod för att utveckla elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. 

 

4.2.6 Skriftliga omdömen 
 

Sedan skriftliga omdömen infördes från och med den 15 juli 2008 (Skolverket, 2010 b) 

har de enskilda ämnena i skolan enligt en av lärarna i studien fått en likvärdig status. 

Resultatet i studien tyder också på att de skriftliga omdömena har medfört att lärare 

måste ha större kunskap om elevernas kunskapsutvecklig. Min reflektion av resultatet i 

studien är att lärare kanske använder flera tester och observationer på eleverna för att de 

ska få en rättvis bedömning inför de skriftliga omdömena. Möjligen kan det innebära att 

den tid som läraren avsätter för tester och observationer skapar mindre undervisningstid 

för eleverna. 
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Flera lärare i studien var missnöjda med de digitala mallar som användes för att skriva 

skriftliga omdömen. Lärarna i studien hade svårigheter att kommunicera de skriftliga 

omdömena med det abstrakta språk som användes och fick därför förklara omdömena 

med egna ord till de yngre eleverna. Enligt Skolverket (2012) och Körling (2009) ska 

elever och föräldrar genom skriftliga omdömen få en bild av elevens 

kunskapsutveckling men enligt min tolkning försvåras den förståelsen om omdömen är 

för abstrakta. Mårell – Olsson (2012) problematiserar hur privata företag har utformat 

mallar att skriva skriftliga omdömen i och de anses inte alltid leva upp till de intentioner 

som Skolverket påvisar. 

Av studien framgår även att när de skriftliga omdömena skickas hem till eleverna och 

vilken tidpunkt utvecklingssamtalet har får konsekvenser för arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna. Här råder en oenighet bland lärarna i studien när de skriftliga 

omdömena bör kommuniceras med eleverna och deras vårdnadshavare. Om lärare får 

fortbildning att skriva omdömen får det enligt Skolverket (2010 b) positiv effekt på 

lärarnas förhållningssätt till omdömen. Möjligen kan fortbildning kring skriftliga 

omdömen och det förändrade förhållningssättet som det kan innebära leda till att 

omdömena blir en integrerad del av IUP. 

 

4.2.7 IUP – boken 
 

Av studien framkommer att en IUP – bok används på en skola under hela processen 

med IUP. Boken användes till både planering, utvärdering och återkoppling. Delar av 

boken skulle kunna jämföras med en loggbok och ger då enligt Granath (2008) läraren 

möjlighet att ta del av elevens reflektioner och vägleda elevens fortsatta lärande. 

Skolans gemensamma förhållningsätt i arbetet med IUP – boken möjliggör att både 

elever och föräldrar blir delaktiga i elevens kunskapsutveckling och arbetsmetoden 

känns igen från år till år eftersom hela skolan använder sig av den. Enligt Hörnqvist 

(1999) strävar elever efter att uppleva sig själva som en kompetent person och läraren 

kan här vägleda eleven att han/hon får en realistisk bild av sig själv och sin 

kunskapsutveckling. Eleven får också möjlighet att enligt min tolkning att utveckla sitt 

språk kring sin kunskapsutveckling vid arbetet med IUP – boken. Min reflektion är att 

möjligen kan föräldrar uppleva svårigheter med att skriva respons men eftersom läraren 

skrivit respons innan kan föräldrarna få vägledning av lärarens språk och uttryckssätt. 

 

4.3 Slutsats 
 

Enligt lärare i studien framkommer att då elever förstår varför de går i skolan och måste 

lära sig olika saker blir de mer medvetna om sin egen lärprocess. Elever får många olika 

tillfällen att förbereda sig inför utvecklingssamtalet tillsammans med klasskamrater, 

föräldrar och sin lärare. Förberedelserna inför utvecklingssamtalet skapar möjligheter 

för elevens förståelse av sin egen lärprocess och utvecklingsmöjligheter som i sin tur 

kan leda till högre måluppfyllelse. 
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Lärare bjuder in elever att vara delaktiga och att i samspel med klasskamrater och med 

läraren ta ett aktivt ansvar för sin egen lärprocess. Lärare uttrycker att de elever som 

tidigt får träna på att komma med förslag på individuella mål med vägledning av läraren 

har sedan lättare att på egen hand formulera kursrelaterade mål på egen hand. Lärarens 

förberedelser inför samtalet i form av tester, observationer och samtal ger en bild av 

elevernas behov. Lärarens analys av elevernas behov används sedan till förslag på nya 

individuella mål men också till kommande lektionsplaneringar för hela klassen. 

 

De individuella målen finns synliga för eleven i klassrummet och används vid olika 

målarbeten. Dessutom försöker lärare visa elevernas individuella mål med konkreta 

exempel. Målen från kursplanen finns också synliga i klassrummet i ett flertal ämnen 

och många lärare relaterar och kommunicerar mål från kursplanerna till eleverna i 

början och i slutet av lektionen. Läraren uppmanar eleverna att reflektera över vilka 

aktiviteter som kan resultera i att nå kursmålen. Vid nya temaområden görs en 

behovsinventering av elevernas kunskaper i ämnet och därefter skrivs en LPP. Elever 

får också vara delaktiga i utformandet av LPP då de får reflektera över på vilka sätt de 

kan visa att de nått målen. Vid dessa samtal kan möjligtvis eleverna och den dynamik 

som uppstår, då många exempel framförs, medföra att allt fler elever får förståelse för 

sin kunskapsutveckling.  

 

För att öka elevernas förståelse för sin egen kunskapsutveckling används direktrespons, 

självvärdering, kamratrespons och skriftlig respons av föräldrar och lärare i IUP – 

böcker. Flera lärare i studien ger uttryck för att de har förväntningar på elevernas 

kunskapsutveckling. Min reflektion är att det förhållningssättet hos lärarna skulle kunna 

vara en bidragande orsak till att elever vill utvecklas vidare. Lärare i studien vill i 

framtiden att elever ska vara mer delaktiga i arbetet med IUP och att utformandet av de 

skriftliga omdömena och när de kommuniceras med elever och föräldrar förändras. Min 

reflektion i studien har varit hur stor del samtal och dialog upptar arbetet i processen 

med IUP – arbetet. Möjligen kan samtalet ses som ett verktyg för elevens lärande och 

förståelse för den egna lärprocessen. Många av de strategier och metoder som 

framkommit i studien kan användas på flera olika sätt och det får konsekvenser för 

vilken påverkan de har på elevernas förståelse av sin lärprocess och 

kunskapsutveckling. 

 

4.4 Avslutande reflektion 
 

I studien beskriver lärare hur de använder sig av många olika strategier och metoder 

som skulle kunna synliggöra elevens individuella mål, elevens lärprocess och elevens 

utvecklingsmöjligheter. Enligt Zetterström (2006) är IUP som dokumentationsmaterial 

ingen garanti för att nå en högre måluppfyllelse utan det är förhållningssättet och det 

arbete som bedrivs i arbetsprocessen kring IUP som kan leda till att eleverna utvecklas. 

I studien beskrivs hur liknande metoder används på olika sätt och det innebär att det får 

olika konsekvenser för elevens lärande och förståelse för sin lärprocess. 
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Enligt Skolverket (2012) ska alla elever i årskurs ett till årskurs nio ha en individuell 

utvecklingsplan och den ska leda till att stödja elevens kunskapsutveckling och till ökad 

måluppfyllelse. Eftersom det är lärarens uppdrag att leda det arbetet kan flera av de 

strategier och metoder som nämns i studien vara en väg för att uppfylla skolverkets 

intentioner med IUP. Arbetet med IUP tar en stor del av undervisningen i skolan och 

berör många lärare. Möjligen kan min studie bidra till fortsatta reflektioner hos lärare 

kring arbetsmetoder med IUP som utvecklar elevens kunskapsutveckling. 

 

4.5 Vidare forskning 
 

Då resultatet i min studie grundar sig på fem yrkesverksamma lärare skulle det vara av 

intresse att genomföra studien på ännu fler lärare för om möjligt få ta del av fler 

arbetsätt och metoder i arbetet med IUP. Arbetssätten bland lärarna visade sig skilja sig 

mellan olika skolor och också mellan kommungränser och därför vore det intressant att 

studera fler skolor i flera olika kommuner. Flera studier som jag hänvisar till i 

litteraturgenomgången undersöker delmoment i arbetet med individuella 

utvecklingsplaner. Därför vore det av intresse att studera hela processen med IUP och 

vad alla delmoment tillsammans får för konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling 

ur ett elevperspektiv. Av resultatet i min studie framgår att samtal är en återkommande 

del i hela processen med IUP. I litteraturgenomgången beskrivs Hofvendahls (2006) 

studie där samtalet vid utvecklingssamtalet studerats. Intressant vore att identifiera och 

analysera närmare vad samtalen som sker innan och efter utvecklingssamtalet får för 

konsekvenser för elevernas förståelse av sin lärprocess. Studiens resultat visar också på 

att lärare anser det viktigt att de yngre eleverna förstår varför de ska lära sig olika saker 

i skolan. Därför vore det intressant att i en studie identifiera de strategier och metoder 

lärare använder för att stötta elever i den förståelsen.  

Enligt Skolverket (2010 b) ska från och med den 15 juli 2008 skriftliga omdömen även 

innefattas i den individuella utvecklingsplanen. Av min studie framgår att de skriftliga 

omdömena inte helt är en integrerad del i arbetet med IUP. Därför vore det av intresse 

med vidare studier för att identifiera de påverkansfaktorer som kan bidra till att de 

skriftliga omdömena blev en större del av undervisningen och IUP. 
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Bilaga 1 
 

I följande text ges en kort förklaring till några av de ord och begrepp som återkommer i 

studien: 

 

Formativ bedömning – Är en bedömning som är framåtsyftande och syftar till att 

utveckla elevens kunskaper (Lundahl, 2011). 

 

Individuell utvecklingsplan – En dokumentation av utvecklingssamtalet som ska 

synliggöra elevens utveckling i relation till skolans olika mål (Öhlmer, 2006). 

 

Kamratbedömning – Elever ger respons till varandra. Genom att eleven får kunskap av 

läraren vad som ska bedömas så lär sig också eleven om sin egen lärprocess (Lundahl, 

2011). 

Loggbok – Enligt Lenz Taguchi (2007) synliggör denna form av dokumentation det 

eleven kan men också var pedagogen befinner sig i den lärprocessen. 

 

Lokal pedagogisk planering – Är en plan för en årskurs eller ett arbetsområde. I planen 

dokumenteras målen med undervisningen, undervisningens innehåll och hur 

bedömningen av målen kommer att ske (Skolverket 2009 b). 

 

Lärarblogg – En blogg där läraren kommunicerar med elever och föräldrar. Läraren 

sätter själv gränser för vad bloggen ska innehålla (Greczanik, 2007). Strandberg (2006) 

beskriver internetuppkoppling som en möjlighet att expandera klassrummets 

begränsningar. 

 

Lärprocess – Lärandet sker i en process genom aktiviteter med andra och genom 

utveckling. När en elev möter en ny situation så kan eleven ta nya utvecklingssteg 

(Strandberg, 2006). 

 

Mentor – En mentor är en coach som har en professionell tilltro till att eleven har 

möjligheter att utvecklas och ta nya utvecklingssteg . En mentor behöver inte vara 

elevens klassföreståndare (Strandberg, 2009). 

Metakognition – Den kunskap som eleven har om sin egen kunskap och sin förmåga att 

tillämpa dessa kunskaper (Allwood & Jonsson, 2001). 

 

Pedagogisk dokumentation – Synliggör verksamheten och är ett underlag för 

bedömning. Dokumentationen blir först pedagogisk då den används för gemensam 

reflektion (Skolverket, 2010 a).  

 

Portfolio – Är ett lärverktyg där eleven samlar bilder och anteckningar under arbetets 

gång. Materialet kan användas till att reflektera över sitt eget lärande men också till att 

kommunicera sitt lärande med omgivningen. (Strandberg, 2006). 
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Självbedömning – Eleven värderar och bedömer sitt eget kunnande. För att eleven ska 

klara av det måste han/hon ha tre olika kunskaper. Dels så måste eleven veta vilka mål 

som finns och var eleven själv befinner sig i förhållande till målen just nu. Därefter så 

måste eleven också ha kunskap om hur han/hon ska ta sig till närmaste mål (Jönsson, 

2011). 

Skriftliga omdömen – Läraren ska sedan 1 juni 2008 ge eleven omdömen i alla ämnen 

som han/hon undervisas i. Detta ska ske varje termin från och med årskurs ett. Rektor 

på respektive skola bestämmer om de skriftliga omdömena ska vara betygsliknande.  

Omdömena ska vara framåtsyftande men de ska också visa vilka resultat eleven har 

uppvisat (Körling, 2009). 

 

Summativ bedömning – Sammanfattar elevens kunskaper i förhållande till ett kriterium, 

ett betyg eller en norm (Lundahl, 2011). 

 

Utvecklingssamtal – Enligt skollagen 10 kap.12§ ska läraren, föräldrar och elev träffas 

minst en gång per termin för att tillsammans ha ett utvecklingssamtal. Vid dessa samtal 

upprättas den individuella utvecklingsplanen för eleven (Skolverket, 2012). 

 

Åtgärdsprogram – Om en elev inte förväntas nå målen i ett eller flera ämnen ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. Ett åtgärdsprogram är ett pedagogiskt hjälpmedel för att 

dokumentera, tydliggöra och utvärdera insatserna för elever i behov av särskilt stöd 

(Asp – Onsjö, 2008). 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Berätta om arbetet inför ett utvecklingssamtal. 

 

Berätta om arbetet med elevernas individuella mål. 

 

 

 

Berätta om arbetet med kunskapsmålen vid ett nytt arbetsområde/ arbetsmoment. 

 

 

 

Hur resonerar du kring elevers skilda behov/olikheter och arbetet med IUP? 

 

 

Berätta om arbetet kring elevernas kunskapsutveckling 

- Dokumentation 

- Återkoppling till eleverna 

Vad har de skriftliga omdömena betytt för arbetet med IUP – arbetet? 

 

Berätta om elevernas delaktighet/ medverkan i sitt eget lärande. 

 

Berätta om elevernas IUP i relation till din kommande undervisning. 

 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du kring arbetet med IUP? 

 

Vill du berätta något ytterligare som du tycker är viktigt i arbetet med IUP? 

 


