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Abstrakt 
 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka elevers och lärares uppfattningar om betydelsen av 
den individuella utvecklingsplanen vad gäller elevens lärande. Vi har använt oss av kvalitativ 
metod, vi intervjuade fyra lärare verksamma i årskurs fem, samt två elever i lärarnas 
respektive klass. Vi har använt oss av kvalitativ intervjumetod då det är människors 
uppfattningar som vi är ute efter i vår undersökning. Från resultaten i vår studie drar 
slutsatsen att lärare och elever anser att de individuella utvecklingsplanerna är av betydelse 
för elevens lärande. Det som lärarna och eleverna i undersökningen nämnt vara av betydelse 
för elevens lärande är att de under det individuella utvecklingssamtalet får insikt i hur eleven 
förhåller sig till de uppsatta målen i styrdokumenten, samt vilka mål de ska sträva mot. 
Däremot så anser vi att betydelsen av de individuella utvecklingsplanerna hade kunnat vara av 
större vikt för elevens lärande förutsatt att läraren arbetar enligt formativ bedömning i enlighet 
med de rådande styrdokumenten och den individuella utvecklingsplanen. Vår undersökning 
visar emellertid på att eleven involverats som mest under samtalets del av den individuella 
utvecklingsplanen, vilket gör att varken lärare eller elever i undersökningen till fullo kan 
avgöra i sin helhet om den individuella utvecklingsplanen kunnat vara av betydelse för 
elevens lärande. På grund av detta är lärarnas och elevernas bedömning om att det 
individuella utvecklingsplanen är av betydelse för elevens lärande satt med fokus på själva 
samtalsdelen. 
 
Nyckelord: Lärare, elev, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal 
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Förord 
 
Genom denna studie har vi fått en större förståelse för hur viktigt det är att arbeta med de 
individuella utvecklingsplanerna för både för lärare och elever. Vi vill tacka berörda lärare 
och elever som som deltog i våra intervjuer, utan er skulle inte detta arbete ha blivit 
genomfört. Vi vill även tacka våra nära och kära för att de har stöttat oss under arbetets gång. 
Till slut tackar vi varandra för vårt samarbete och för de lärandetillfällena detta givit oss. 
 
Angela och Karianne 
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Inledning 
 
Vi har för avsikt att belysa elevens lärande utifrån de individuella utvecklingsplanerna ur både 
ett elev- och lärandeperspektiv. Inom ramen för de individuella utvecklingsplanerna finns 
även de individuella utvecklingssamtalen där elevens lärande sätts i fokus. Vi kommer därför 
att belysa dessa då de är en del av de individuella utvecklingsplanerna. 
Vi är av den övertygelsen att elevens inflytande över sitt lärande påverkar dennes lärande 
positivt. Om eleven får mer inflytande för sitt eget lärande och ges tillfällen att delta i den 
egna bedömningen och ansvar gällande detsamma så ökar även motivationen till att lära. Det 
som nu är intressant för oss att undersöka är hur lärare och elever uppfattar betydelsen av de 
individuella utvecklingsplanerna för elevens lärande. Vi har valt att skriva om de individuella 
utvecklingsplanerna då det är något som vi inte rent praktiskt i skolan har fått vara delaktiga i 
under vår utbildning och inget som vi heller känner att vi har fått tillräckligt starkt grepp om. 
Vi anser det vara av vikt att få arbetet med de individuella utvecklingsplanerna att fungera så 
bra som möjligt för att stärka elevens delaktighet i sin egen lärandeprocess. Genom att själva 
skriva om de individuella utvecklingsplanerna och arbetet med dem hoppas vi kunna ta 
lärdom av vår studie samt skapa oss egna föreställningar om hur vi vill arbeta med dem. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka elevers och lärares uppfattningar om betydelsen 
av den individuella utvecklingsplanen vad gäller elevens lärande.  
Frågeställningar 

• Hur uppfattar eleven betydelsen av den individuella utvecklingsplanen, för sitt eget 
lärande? 

• Hur uppfattar läraren betydelsen av den individuella utvecklingsplanen, för elevens 
lärande? 

 
Med begreppet betydelsen avser i hur stor utsträckning lärare och elev anser att den 
individuella utvecklingsplanen inverkar på elevens lärande.  
 

3 Litteraturgenomgång 
 
Den 1 januari 2006 beslutades att de individuella utvecklingsplanerna ska vara obligatoriska 
för grundskolan vilket bland annat innebar att elevens inflytande över sitt eget lärande blev 
starkare och att elevens ansvarstagande vid upprättandet av den individuella 
utvecklingsplanen blev mer självklart, (Skolverket 2007).  

För att kunna få en förståelse för lärare och elevers uppfattningar om betydelsen av den 
individuella utvecklingsplanen för elevens lärande måste vi se på vilken inverkan den 
individuella utvecklingsplanen är tänkt att ha på elevens lärande. Vi måste även se på hur 
lärare och elever bör arbeta gemensamt med den individuella utvecklingsplanen, detta gör vi 
genom att se närmare på vad styrdokumenten, samt vad skolverket säger om elevens lärande i 
förhållande till den individuella utvecklingsplanen. 

Men först vill vi ge en definition på vad vi menar med lärande: 
 

Vad det än är vi lär oss eller erhåller kunskap om, äger vårt lärande rum som en del av vår 
pågående utforskning av världen, vår konstituering av världen. Det betyder, att när vi lär oss om 
någonting specifikt är vi också medvetna om världen runtomkring oss. Det vi lär oss om måste bli 
en del av den värld vi känner till (Marton & Booth, 2000 s. 180).  

 

3:1 Generellt om lärande 
 
Elevens förståelse för omvärlden, nyskapande och kreativitet spelar en viktig roll i elevens 
lärande. Samspelet mellan lärare – elev och elev – lärare är viktigt för den sociala 
verksamheten som ligger till grund för det kollektiva lärandet som sägs vara förestående med 
de svenska läroplanerna i skolan (Pramling, Samuelsson & Johansson, 2007). 
 
Enligt Strandberg (2006) använder sig Vygotskij av fyra aktiviteter för att beskriva hur 
lärandet kan ske. 

1. Lärandet sker genom sociala samspelet med andra. Människan lär sig först med andra 
och kan sen använda den kunskapen även när denne är själv och utveckla det 
kunnandet till sitt eget. 
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2. I våra aktiviteter använder vi oss av medierade verktyg och tecken som hjälpmedel för 
vårt lärande. Ett exempel på detta är när vi använder oss av fingrarna som hjälpmedel 
vid huvudräkning. 

3. En viktig pedagogisk fråga anses här vara ”Var är du?” Detta då lärandet här är 
situerat, vilket menas att det för exempel är enklare att lära sig engelska om man är i 
England. Lärandet är här beroende av vart du befinner dig vid lärandets tidpunkt. För 
samma gäller att det är enklare att vara kock om du har ett kök. 

4. I kreativa aktivietet stimuleras människans lärande. När eleven påverkar sin egen 
lärandesituation utvecklas denne mycket i sitt lärande. Vår kreativitet hjälper oss att 
träna och öva på det vi ännu inte kan. 

 
Vygotskij menar enligt Strandberg (2006) att samspelet med andra alltid är viktigt vid lärande 
och att vi lär oss saker som är tillgängliga i livet vi lever. Det jag klarar idag med hjälp av 
andra klarar jag imorgon själv. Genom att vi lär oss via interaktioner med andra så kan vi 
snart göra om den kunskapen till vår egen kunskap. Vygotskij menar att lärandet är en 
interaktiv process och betonar att det är ett samarbete mellan barnet och den vuxne.  Han talar 
även om ett ”bestämt system”. Med detta avser han den situation som finns mellan lärare och 
elev där elevens psykologiska funktioner utvecklas med hjälp av och under deltagande av den 
vuxne. Eleverna lär utifrån vad de anser sig behöva kunna i deras omvärld, anser de sig vara i 
behov av en viss kunskap ökar även intresset för densamma. Våra föreställningar om vad det 
innebär att kunna och inte kunna varierar från tid till en annan och från situation till situation. 
Vad som är normalt och vad som anses viktigt att lära bestäms av hur samhället ser ut. 
Sociala, kulturella och institutionella villkor och traditioner påverkar vårt synsätt (Ahlberg, 
2001). Ahlberg menar fortsättningsvis att det är lärarens uppgift att under den individuella 
utvecklingsplanen involvera eleven och genom detta försöka få eleven att bli mer delaktig i 
sitt eget lärande. Genom att läraren och eleven samarbetar kring det eleven lärt sig under 
lektionerna och samtalar om vart eleven befinner sig i förhållande till målen fram till vilka 
insatser och nya mål som ska sättas upp för elevens lärande utvecklas lärandet ytterligare för 
eleven. Lärandet är en process som ska diskuteras gemensamt med eleven och läraren under 
det individuella utvecklinssamtalet ur ett framåtsyftande perspektiv. Under samtal om lärandet 
utvecklas även insikten av vad eleven lärt sig och vad som finns kvar att lära inom ramarna 
för de mål som finns uppsatta i styrdokumenten. 
 

3:2 Riktlinjer för den individuella utvecklingsplanen 
 
Vad gäller de individuella utvecklingsplanerna ska läraren följa bestämmelserna i 
styrdokumenten. Vi kommer här att se vilka bestämmelser som finns skrivna vad gäller 
elevens delaktighet i sitt eget lärande under arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. 
I utbildningsdepartementet (1998), Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 
skrivs det att läraren ska främja varje elevs utveckling, samt utvärdera dess individuella 
kunskapsutveckling både muntligt och skriftligt med eleven. Eleven ska bland annat utveckla 
sin bedömningsförmåga vad gäller sina egna resultat, samt kunna se till sina egna 
förutsättningar och prestationer och därmed ta ansvar för sitt eget lärande Vidare menas att 
skolan skall utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. Eleven ska även få 
möjlighet till att delta i planering och utvärdering av undervisningen, på så sätt kan eleven få 
ett ökat inflytande och ta ett mer aktivt ansvar över sin egen studiegång, (Lpo94). I Lpo94 
framhålls att skolans tydlighet vad gäller bland annat vilka mål som ska uppnås är viktigt för 
elevers rätt till inflytande och påverkan av deras eget lärande. Med detta menas även att 
skolan skall sträva efter att utöka varje elevs inflytande över sin egen utbildning, samt ge 
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eleven ett ökat ansvarstagande över sin egen skolgång. Fortsättningsvis skrivs det i Lpo94 att 
läraren ska ge eleverna möjlighet till ett ökat inflytande över sitt eget lärande, i och med detta 
får eleverna chansen till en större delaktighet i att både planera och utvärdera sitt eget lärande.  
I en undersökning av Skolverket (2007) om hur de individuella utvecklingsplanerna efterföljs 
visar resultaten att bestämmelserna i Lpo94 efterlevs i den utsträckning. De resultat som 
presenteras i undersökningen visar att elever tränas att följa upp, dokumentera och utvärdera 
sitt lärande, då i samband med den individuella utvecklingsplanen. Enligt Skolverket (2005) 
kan man säga att själva arbetet med den individuella utvecklingsplanen kan delas in i tre steg: 
 
Steg 1; Lärare tar tillsammans med eleven och samlar in, samt värderar den information som 
tidigare dokumenterats, denna dokumentation kan t.ex. röra sig om tidigare individuella 
utvecklingssamtal, elevarbeten m.m. Eleven får här känna sig delaktig i sitt lärande samtidigt 
som läraren kan göra en mer realistisk värdering då eleven får plats för större inflytande. 
 
Steg 2; här sammanfattas den individuella utvecklingsplanen skriftligt och överenskommelser 
görs, detta är vad som kallas den formella delen av planen. Det är även här man tecknar ner 
vilka kortsiktiga och långsiktiga mål som ska strävas efter. 
 
Steg 3; Efter det individuella utvecklingssamtalet så följer läraren upp den individuella 
utvecklingsplanen i den vardagliga undervisningen. Här får eleven chansen att konkret koppla 
samman de mål de upprättat för den pedagogiska undervisningen i skolan. 
 
Skolverket (2005) menar att dokumentationen av den individuella utvecklingsplanen bör utgå 
från elevens förmågor. Det är viktigt att man uttrycker de positiva förväntningarna man har på 
eleven så att denne känner sig både sedd och hörd. I den individuella utvecklingsplanen 
skriver man upp mål, dessa bör utgå från elevens individuella förutsättningar, samtidigt som 
de följer kursplanen. Den individuella utvecklingsplanen bör visa på både lång- och 
kortsiktiga mål.  
 
Bland de resultat som Skolverket (2007) visar säger de att kunskapsutvecklingen hos eleverna 
har ökat med användningen av den individuella utvecklingsplanen. Undersökningen visar på 
att eleverna involverats mer nu än tidigare i sitt eget lärande och fått inta en mer aktiv roll i 
den egna bedömningen, speciellt då vid arbetet med utformningen av materialet inför den 
individuella utvecklingsplanen. Detta gäller också under den individuella utvecklingsplanen 
och uppföljningen efter det individuella utvecklingssamtalet. 
 

3:3 Bedömning med utgångspunkt i de individuella utvecklingsplanerna 
 
 
Enligt Lindström &Lindberg, (2008), förekommer till stor del två olika bedömningsformer 
idag ute i skolorna varav den ena riktar in sig mera mot vad den individuella 
utvecklingsplanen vill uppnå. De bedömningsformer som man använder sig idag av är 
summativ bedömning och formativ bedömning. Den stora skillnaden mellan de olika 
formerna för bedömning är att den summativa bedömningen summerar elevens kunskaper vid 
ett visst angivet tillfälle, medan den formativa utgör ett stöd för elevens lärandeprocess och 
bör vara en del av själva undervisningen. Den formativa bedömingsprocessen kan även 
innehålla elevens självbedömning och förutsätter en god dialog mellan lärare – elev, elev – 
lärare, där de diskuterar lärarprocesser. Lindström & Lindberg menar fortsättningsvis att 
elevens aktiva deltagande är av stor betydelse för den formativa bedömningen, vilket bland 
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annat innebär att denne reflekterar kring sitt eget lärande. När eleven får en chans att 
reflektera kring sitt eget lärande så kan elevens tilltro till sin egen förmåga öka och bidra till 
att denne blir mer medveten om sin egen lärandeprocess. Enligt Korp (2003) syftar den 
formativa bedömningen till att ta reda på vad vart eleverna befinner sig i deras 
kunskapsutveckling för att planera undervisningen därefter, samt till att motivera eleverna att 
lära. Den formativa bedömningen är den som starkast förknippas med de individuella 
utvecklingsplanerna, men det är inte alltid som det fungerar att arbeta med den formativa 
bedömningen under undervisningen igenom, oftast blandas de olika bedömningsformerna. I 
andra fall kan det hända att lärarnas ovana arbetssätt med den formativa bedömningen är 
betydande för till hur stor del den tillämpas. 
 
I en studie pm formativ bedömning av Arvidssons (2007) visar resultaten på att lärarna har en 
viss motsägelsefull attityd mot den formativa kunskapsbedömningen som hon menar att de 
individuella utvecklingsplanerna och styrdokumenten förespråkar. Det framkommer att 
lärarna använder formativ bedömning i undervisningen men när det handlar om att ha tilltro 
till eleverna vad gäller elevens egna bedömning av sin insats så brister lärarnas förtroende för 
eleven. Vidare menar Arvidsson att det är vid elevernas förmåga att värdera sina egna 
arbetsinsatser och arbetsprestationer som lärarnas förtroende för dem brister och formativ 
bedömning inte kan tillämpas till sin helhet. Skolverket (2007),  menar att  läraren främst bör 
tänka på när det gäller de individuella utvecklingsplanerna är att under utvecklingssamtalet 
främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Läraren ska även utgå från 
kursplanernas krav att utvärdera varje elevs lärande både muntligt och skriftligt, samt redovisa 
detta för eleven. Vidare menar Skolverket att vid bedömning under arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen ska läraren utgå från elevens förutsättningar och behov vid 
bedömning, eleven i sin tur bör ta ett aktivt ansvar över sin egen bedömningsprocess, samt 
reflektera över sitt eget lärande. 
 

3:4 Samverkan idag lärare  elev 
 
När man arbetar med de individuella utvecklingsplanerna är det viktigt att man skapar 
förutsättningar för att det ska bli ett så bra samtal som möjligt mellan de berörda parterna. Det 
individuella utvecklingssamtalet ska inom planens ramar leda fram till hur skolan ska främja 
elevens fortsatta lärande samtidigt som eleven själv aktivt bör ta ansvar för sitt eget lärande. 
Som lärare ska man informera eleven om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska 
bedömas, detta görs mer ingående under arbetet med den individuella utvecklingsplanen 
(Skolverket, 2005). Zetterström (2006) menar att om eleverna ska ha möjlighet att nå målen 
 i styrdokumenten är det inte tillräckligt att dokumentera och synliggöra dem. Som pedagog 
måste man fundera på hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att eleverna 
ska lyckas. Eftersom det är eleverna som ska nå dessa mål är det viktigt att de känner till 
dessa. 

3:5 Lärarperspektivet 
 
Orstadius (2005) menar att lärarna måste se sig själva som en av de viktigaste länkarna i 
kedjan för att på ett bra sätt kunna knyta ihop de olika kunskapsdelarna för eleverna. Ju bättre 
man håller ihop delarna desto bättre förutsättningarna får eleverna i deras lärande. Orstadius 
menar fortsättningsvis att lärare måste stödja elevernas kreativitet och självständighet för att 
de ska kunna bli mer aktiva och ta mer ansvar för deras eget lärande och bedömning. Lärarna 
har också till uppgift att uppmuntra eleverna till att kritiskt granska sitt eget lärande, vad har 
eleven tagit del av, finns det mer att ta del av. Läraren kan här använda sig av de individuella 
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utvecklingsplanerna för att underlätta delaktigheten i sitt eget lärande för eleven, samt att 
skapa en gemensam dialog och visa eleven helheten av vart eleven befinner sig i sitt lärande. 
Läraren och eleven kan här gemensamt skapa en bild av de olika mål som ska uppnås. 
Hofvendahl (2006) menar att dokumentationen av de individuella utvecklingsplanerna bör ses 
som ett stöd för att kunna blicka tillbaka på tidigare utveckling av elevens lärande, för att på 
ett enkelt sätt få en uppfattning om vilka framsteg som gjorts sedan den förra 
utvecklingsplanen upprättades för eleven och vilka faktorer som nu bör tas hänsyn till ur ett 
framåtsyftande perspektiv.  Eventuella faktorer att ta hänsyn till kan vara olika problem som 
uppstår, Hofvendahl menar att dessa problem ska vändas till mål att sträva emot. Detta är 
viktiga tankar man måste ha i åtanke när man som lärare tillsammans med eleven skriver och 
planerar elevens individuella utvecklingsplan.  
 

3:6 Elevperspektivet 
 
Den del av den individuella utvecklingsplanen som eleven torde vara mest aktiv i är själva 
utvecklingssamtalet. Den tidigare delen gällande insamlandet av information och data utförs 
till mesta dels av läraren, och den senare delen vad gäller uppföljningen drivs också i 
huvudsak av läraren, detta om man går efter vad studien av Andersson & Carlsson (2007) 
visar. Andersson & Carlsson skriver om hur både lärare och elever uppfattar skolans uppdrag 
gällande individualisering och arbetet med den individuella utvecklingsplanen. Resultaten i 
studien visar på att lärarna använde den individuella utvecklingsplanen som ett hjälpmedel 
kring det individuella utvecklingssamtalet och inte lika mycket i den praktiska 
undervisningen. Elevernas uppfattningar tydde på att de hade lite kunskap om vad den 
individuella utvecklingsplanen innebar i stort.  
 
Elevens lärande ska följa den individuella utvecklingsplanen som en röd tråd rakt igenom, 
men hur ska man på bästa sätt kunna möjliggöra detta? Ett exempel på hur man kan 
förverkliga detta är Kvisthamraskolan i Norrtälje vad gäller deras arbetsmetoder kring de 
individuella utvecklingsplanerna. På denna skola är det omdirigerade roller som är ledande för 
de individuella utvecklingssamtalen, på skolan är det nämligen eleverna själva som leder sina 
utvecklingssamtal. Palm (2007) har besökt skolan och skildrar i sin artikel mötet mellan 
lärare, elever och föräldrar på följande sätt. Då det enligt Palm (2007) är eleven själv som 
håller i samtalet, menar läraren att samtalet inte tas över av läraren utan att fokus kvarstår på 
eleven utifrån hur det också bör vara. Eleven blir genom detta sätt mer medveten om vad det 
är den ska kunna, då den bland annat får reflektera över sitt lärande i förhållande till målen 
inom varje ämne, en reflektion som den berörda läraren sedan läser innan utförandet av det 
individuella utvecklingssamtalet. Innan samtalet går läraren och eleven tillsammans igenom 
varje ämne och ser till hur eleven förhåller sig kunskapsmässigt till dessa, där eleven har en 
chans att se närmare på hur dennes utveckling har sett ut. Lärare och elev ser även på tidigare 
dokumentation av den individuella utvecklingsplanen för att bilda sig en uppfattning om vart 
eleven är på väg. Skolan har gjort utvärderingar av deras egna arbetssätt med den individuella 
utvecklingsplanen och menar att eleverna inte är lika nervösa inför samtalen som de tidigare 
varit.  
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4 Metod genomgång 
 

4:1 Val av metod 
 
Vår undersökning syftar till att ta reda på hur elever och lärare uppfattar betydelsen av den 
individuella utvecklingsplanen för elevens lärande. För att undersöka detta kommer vi att utgå 
från en kvalitativ metod. Vi har jämfört två olika metodiska utgångspunkter, kvalitativa och 
kvantitativa metoder för att se vilken av dessa metoder som är mer lämplig att använda oss av 
utifrån att vi vill få reda på intervjupersonernas uppfattningar.  

4:1.1 Kvalitativ eller Kvantitativ metod 
 
Kvale (1997) beskriver forskningen utifrån den kvalitativa metoden som ett sätt att tolka 
meningsfulla relationer, som en syn på social kunskap, han menar att själva syftet med 
kvalitativ metod är att förstå olika ämnen utifrån den intervjuades uppfattningar. Kvale menar 
även att vi utifrån samtal lär känna andra människor, får inblick i deras erfarenheter, 
förhoppningar och deras livsvärld. Kvalitativ metod innebär att man genomför intervjuerna 
genom samtal mellan intervjuaren och den intervjuade.  
Vid kvantitativ metod är det mängden som är den avgörande varav frekvenser används för att 
visa resultat av studien. Trost (2001) skriver något förenklat om hur vi kan se på vår 
frågeställning vid val av metod för intervjuerna. Han menar vidare att om vår frågeställning 
innehåller något om hur ofta, hur många, eller hur vanligt, så bör man använda sig av 
kvantitativ metod, medan innehåll av att förstå eller hitta mönster visar att man bör använda 
sig av kvalitativ intervju. Då vi i vår studie vill ta reda på personers uppfattningar och vill 
skapa oss en förståelse för dessa så har vi valt att använda oss av Kvalitativ intervju i vår 
studie. Enligt Kvale (1997) så är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att man ska få 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i en avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening. Man eftersträvar de specifika handlingar och situationer i sina beskrivningar inte de 
allmänna åsikterna.  
 

4:1.2 Tolkning   
 
Vid forskning med kvalitativ metod har vi inspirerats av hermeneutiken som sägs vara den 
äldsta formen av kvalitativt tolkande. Den hermeneutiska metoden att skriva innebär att man 
närmar sig forskningsobjektet genom sin egen förförståelse. Med detta menar vi att de tankar, 
intryck och känslor vi har som forskare kommer vi att använda oss av när man ska tolka och 
förstå forskningsobjekten som vi studerar. När man forskar enligt den hermeneutiska metoden 
så försöker man se helheten inom det område man forskar om, man ställer helheten i relation 
till de olika delarna så att man kan alternera för att nå fram till en så fullständig förståelse som 
möjligt (Patel & Davidson, 1994). Den hermeneutiska cirkeln handlar om förhållande mellan 
delar och helhet där tolkningar bygger på andra tolkningar, att t.ex. resultatet hänvisar till 
tidigare kapitel som i sin tur kan ge tolkning åt resultatet (Kvale, 1997). Den hermeneutiska 
forskaren kan sägas försöka svara på frågan: Vad är det som visar sig och vad är innebörden i 
det?. 
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4:2 Etiska ställningstaganden 
 
Inför genomförandet av våra intervjuer har vi tagit ställning till vissa etiska riktlinjer som 
finns gällande intervjupersonernas konfidentialitet och intervjuarens tystnadsplikt (Trost 
1993).  Kvale (1997) skriver att vid intervjuer bör man skydda undersökningspersonerna i den 
mån som är möjligt och som behövs beroende på undersökningens syfte. Vi kommer att 
informera intervjupersonerna om att de är konfidentiella vid intervjun, att de vid intervjun 
kommer att bli inspelad på band, samt att dessa intervjuer raderas från banden med en gång 
som vi fört in resultaten i vår undersökning. Vi meddelar även att deras anställningsplats ej 
kommer att avslöjas, ej heller vilken kommun de är bosatta i då det ej är väsentligt för 
intervjuns syfte.  

 

4:3 Intervju 

4:3.1 Intervjupersonerna  
 
Vi har valt ut fyra skolor i två olika kommuner, där vi har kontaktat fyra lärare vardera i 
årskurs fem. Vi har valt att intervjua en lärare och två elever från vardera skola. Vi valde 
sedan ut två elever, ur respektive lärares klass, som deltog i vår intervju.  
 
Innan genomförandet av intervjuerna nämnde vi lite grundläggande information vilket 
intervjupersonerna bör känna till här utgår vi från Kvale (1997). Intervjupersonerna bör enligt 
Kvale, få känna till undersökningens syfte, nämna om att bandinspelning kommer att ske, få 
tillfälle att ställa frågor, funderingar inför intervjun. Kvale menar vidare att intervjuaren bör ta 
upp lite lärdomar från intervjun om den tillförde mig som intervjuare något nytt som vi kunde 
tänka på innan vi genomförde nästa intervju.  Det gav också den intervjuade tillfälle att 
kommentera intervjun innan intervjuaren avslutar med att fråga om den intervjuade har några 
ytterligare som denne känner är av vikt för ämnet. Här kan bandspelaren med fördel slås av så 
att den intervjuade kan känna sig mer avkopplad i sitt samtal om ämnet då denne inte längre 
spelas in.  
 
Vi benämner de olika intervjupersonerna med bokstav, samt nr. L för lärare, E för elev. Det vi 
kommer att nämna i beskrivningen av de olika intervjupersonerna är för lärare; 
yrkeserfarenhet, och för elever; årskurs. Detta då vi anser att lärarnas yrkeserfarenhet kan ha 
betydelse för hurdant de tagit till sig arbetsformerna för den individuella utvecklingsplanen, 
och för eleverna kan deras ålder vara avgörande för hur pass delaktiga de är och bör vara i det 
individuella utvecklingssamtalet. Vi har valt då att framskriva antal år i tjänst vilket betyder 
att Lärare 1 har 10 år inom yrket, Lärare 2 har 15 år inom yrket, Lärare 3 har 16 år inom yrket 
och Lärare 4 har 12 år inom yrket. Samtliga har haft samma befattning under deras 
yrkesverksamhet inom lärarprofessionen. De intervjuade eleverna går i årskurs 5. Vi valde 
denna årskurs då vi ansåg att de borde ha mer insikt i vilka mål som ska vara uppnådda inom 
slutet av det femte skolåret, än vad elever i yngre åldrar har. 
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4:3.2 Kvalitetskriterier för intervjun 
 
Kvale nämner några kvalitetskriterier för intervjun; svaren ska gärna vara långa i förhållande 
till frågorna, tolkningen av intervjun ska i stort ske under intervjuns gång. Med detta menas 
att intervjuaren bör ta hänsyn till de miner och kroppsspråk som intervjupersonen använder 
sig av. Intervjuns kvalitet avgörs även av de spontana yttringarna i intervjun och hur pass 
relevanta de svar är som intervjuaren får till sitt förfogande. ”Intervjun är råmaterialet för den 
senare meningsanalysen. Kvaliteten hos den ursprungliga intervjun är avgörande för 
kvaliteten hos den senare analysen; verifieringen och rapporteringen (Kvale 1997). 

4:3.3 Kvalitetskriterier för intervjuaren 
 
De kvalitetskriterier som Kvale (1997) nämner om intervjuaren grundar sig i att denne främst 
är kunnig i det ämne som forskaren avser att genomföra undersökningen i. Andra egenskaper 
som anses vara viktiga är att ha en tydlig struktur för intervjun; detta innefattar att ha en klar 
tydlighet, kunna tolka och presentera dessa tolkningar för den intervjuade så att dessa kan 
godtas eller tillbakavisas. Att aktivt lyssna, vara empatisk, tillåta den intervjuade att avsluta 
sina tankar och att hålla i minne vad den intervjuade sagt under intervjuns gång nämner Kvale 
också som kriterier för att en intervjuare ska ses som av kvalité för undersökningen. 
 

4:3.4 Intervjufrågornas utformande 
 
Kvale (1997) menar att det vid intervjun kan vara bra att öppna med ett bredare samtals ämne 
inom undersökningsområdet. Man kan exempelvis använda sig av en så kallad ”inledande 
fråga” som ger intervjupersonen en riktning om vad denne bör samtala om. Enligt Kvale gör 
detta att intervjupersonen kan ge en mer avslappnad syn på vad ämnet betyder för denne. 
Efter den inledande frågan samtalar intervjupersonen om sina uppfattningar kring ämnet, 
under samatalets gång leder intervjuaren in den intervjuade mot de ämnen inom 
undersökningsområdet som bör ha diskuterats innan intervjuns slut. Intervjupersonerna har 
fått prata kring öppna frågeställningar där vi har lagt fram ett ämne som de fått tala kring. 
 

4:4 Genomförande 
 

4:4.1 Intervjuundersökningen 
 
Vi genomförde intervjuundersökningarna var för sig på två olika orter, vilket innebär att vi 
handskades med intervjuerna enskilt. Innan intervjuerna hade vi kommit överens om vilka 
riktlinjer vi skulle gå efter, vilka ämnen inom vårt undersökningsområde som skulle 
behandlas inom ramen för intervjuerna, samt vilken inspelningsutrustning vi skulle använda 
oss av. Genomförande av intervjuerna skedde i enskildhet för att undvika störningsmoment, 
då intervjuerna utfördes under skoltid. Vi har under genomförandet av intervjuerna skapat oss 
en uppfattning om vad eleverna och lärarna har för uppfattningar om de individuella 
utvecklingsplanernas betydelse för elevens lärande. Under intervjuernas gång tolkade vi 
intervjupersonernas svar och frågade dem om vår tolkning av deras svar stämde eller ej, varpå 
de gavs möjlighet att ge respons på vår tolkning av intervjun. 
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4:4.2 Databearbetning och analysmetod 
 
 
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi återkommande gånger igenom vårt insamlade 
material. Vi skrev ner intervjuerna ordagrant och gjorde en utskrift på intervjuerna. Därefter 
strukturerade vi upp intervjuerna så att vardera lärares och elevs samtal kring deras 
uppfattningar samlades under respektive ämne inom undersökningsområdet. Därefter gjorde 
vi en kartläggning utifrån det material vi strukturerat upp och utifrån det eliminerade vi 
upprepningar och avvikelser så att vi därefter kunde koncentrera oss på att finna det 
väsentliga i vårt insamlade material. Kvale (1997) menar att det som är väsentligt i det 
insamlade materialet beror på undersökningens syfte. 

5 Resultat  
 

5.1 Resultat presentation lärar intervjuerna 
 
Vi bad de intervjuade lärarna (nedan betecknade som L1, L2, L3 och L4) tala kring vad de 
individuella utvecklingsplanerna innebär för dem. De svar vi fick utifrån samtalen visar att 
samtliga av de intervjuade lärarna anser att elevens lärande ska vara i fokus för arbetet med 
den individuella utvecklingsplanen, lärarna talar kring och för elevens lärande. Två av lärarna 
L1 och L3 nämner vikten av individualisering vad gäller den individuella utvecklingsplanen. 
Samtliga av de intervjuade lärarna är målinriktade och ställer frågan för eleven vart är denne 
på väg, där lärare och elev går mot ett gemensamt uppställt mål. 
 
Vidare fick lärarna tala kring hur de arbetar med den individuella utvecklingsplanen i skolan.  
En lärare L1 nämner att hon arbetar individuellt med varje elev och säger sig lägga ner 
mycket tid på arbetet inför utvecklingssamtalet. Däremot så nämner L1 att eleven inte 
involveras i förarbetet, inför utvecklingssamtalet. Samtliga av lärarna nämner att eleverna är 
delaktiga i utvecklingssamtalen när det gäller att veta vad de är bra och mindre bra på. Enbart 
en av lärarna nämner konkret att hon gör eleven delaktig i uppföljningen av 
utvecklingssamtalet genom att klistra fast lappar med målen för utvecklingssamtalen på deras 
bänkar. Läraren L4 säger sig sätta upp målen inför nästa utvecklingssamtal, men nämner 
ingenting om elevernas delaktighet. 
 
Lärarna fick tillfälle att tala om vad de ansåg vara den huvudsakliga meningen med de 
individuella utvecklingsplanerna. Samtliga lärarna svarar mot att meningen med de 
individuella utvecklingsplanerna är att se vart eleverna befinner sig i sin utveckling och vad 
eleverna behöver vidareutveckla. En av lärarna (L1) tillägger att det individuella 
utvecklingssammtalet ska vara en information till elev och föräldrar. 
   
Lärarna fick även tillfälle att tala om hur de arbetar med den individuella utvecklingsplanen så 
att den blir av betydelse för elevens lärande. Lärarna L1 och L3 talade om hur de arbetar med 
den individuella utvecklingsplanen så att den är  individuellt anpassad utifrån vardera elev. På 
skolan där lärare (L2) arbetar har man utformat en egen mall för hur den individuella 
utvecklingsplanen ska se ut och arbetas med.  
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Intervjupersonerna fick tala om hur de uppfattade vad styrdokumenten säger om elevens 
ansvartagande och bedömning. Utifrån samtalet framkom det att lärarna hade lite kunskap om 
vad som är gällande för elevens ansvarstagande och bedömning. Endast två av lärarna L1 och 
L3 samtalade vidare kring detta. Läraren L1 svarar på frågan men nämner inget om elevens 
ansvarstagande och bedömning, utan nämner istället de instrument som utformats på skolan 
vilka enligt läraren går i enlighet med styrdokumenten. L3 är den enda lärare som nämner 
något om elevernas ansvarstagande och menar att de ska vara delaktiga, och medvetna i sitt 
lärande. L3 nämner även bedömning men utgår inte direkt från vad som står i styrdokumenten 
utan nämner istället att denne arbetar efter instrument som utformats av skolan i enlighet med 
styrdokumenten. 
 
Vi frågade lärarna om de ansåg att de låter eleverna vara delaktiga i att bedöma sin egen  
arbetsinsats i förhållande till de uppsatta målen. Samtliga lärare ansåg sig låta eleverna få vara 
delaktiga i att bedöma sin egen arbetsinsats, men en lärare (L4) ansåg sig kunna göra mer än 
vad som görs idag för att eleverna ska engageras i sin egen lärandeprocess. Lärarna samtalade 
även kring hur pass delaktiga eleverna får vara vad gäller att vara med och bestämma vilka 
framtida individuella mål som man ska behandla. De resultat vi kan presentera av detta var att  
samtliga lärare ansåg att alla elever var delaktiga. Däremot menade en av lärarna (L4)  att inte 
alla var intresserade men att alla får möjlighet att delta. 
 

5.2 Resultat presentation elev intervjuerna 
 
Vi frågade eleverna om vad den individuella utvecklingsplanen betyder för dem och utfallet 
blev att hälften av eleverna , (E3, E5, E6 och E8) svarade att dem individuella 
utvecklingsplanen innebär att de talar kring vad de behöver utveckla och träna mer på. Den 
andra hälften av eleverna, (E1, E2, E4 och E7) hade inte något svar på vad den betyder för 
dem, det var för dem något diffust. 
  
Den individuella utvecklingsplanen delas in i tre delar som består av insamlande av tidigare 
material som eleven har arbetat med, utvecklingssamtalet och uppföljning från tidigare 
utvecklingsplaner där vår fråga var hur pass delaktiga de känner sig. De svar vi fick blev att 
sju av de tillfrågade E1, E2, E3, E4, E5, E6 och E7 kände att de var delaktiga medan den sista 
(E8) tyckte det var en svår fråga. Det var under utvecklingssamtalet som de kände att de var 
mest delaktiga utifrån att där fick de vara med att diskutera själva. 
 
När vi frågade om vilket den huvudsakliga meningen med den individuella utvecklingsplanen 
är så svarade alla eleverna att meningen med den individuella utvecklingsplanen var att 
samtala kring vad man lärt sig och vad man ska utveckla vidare. Den genomgående 
uppfattningen om vad utvecklingssamtalen ska behandla var att det ska främja eleven i dennes 
lärande.  
 
Vi bad eleverna resonera kring om de upplever att de lär sig något nytt utifrån den 
individuella utvecklingsplanen, samt under vilken del de känner sig mest delaktiga (före, 
under, efter det individuella utvecklingssamtalet.) Eleverna kopplade sig samman enbart med 
samtals delen av den individuella utvecklingsplanen. Här fann vi att hälften av eleverna inte 
kände att de lärt sig något nytt under deras det individuella utvecklingssamtalet, mestadels för 
att de anser sig redan vara medvetna om vad de kan och inte kan. Den andra hälften av 
eleverna som har svarat att de visst lär sig något nytt under det individuella 
utvecklingssamtalet nämnde något om målen: ”Ja det gör jag. Efteråt känner jag att jag lär 
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mig mer, det står i målen som vi har skrivit vad jag ska förbättra. ”Man blir bättre om man får 
arbeta med det flera gånger”. (E7) 
 
Vid delaktighet i bedömning av sin egen arbetsinsats i förhållande till målen resonerar 
eleverna som så att de anser sig få vara delaktiga i bedömningen, mestadels handlar det om 
vad eleverna är bra på och vad de ska träna på. Två av eleverna L6 och L8 menar att de får 
vara med och bedöma deras arbetsinsatser. 
 
Vi frågade om elevernas delaktighet vad gäller att bestämma de framtida mål som de ska 
uppnå och behöver träna på. Samtliga av eleverna säger sig få vara med och bestämma om 
vilka mål de ska uppnå och vad de behöver träna på. En av eleverna resonerade lite kring 
olika ämnen och detta var en av elevens kommentarer: 

 
”Man tar det lugnt låter eleven säga sitt, som t ex i trean tyckte jag att jag var jätteduktig på matte 
men min lärare sa till mig att jag hade andra områden jag behövde bli bättre på så då kom vi fram 
till en kompromiss i vad jag skulle lära mig. Då blev det bra till slut”, (E5) 

 
 
Vi samtalade med eleverna huruvida de ansåg att de fått målen förklarade för sig om vad de 
ska kunna innan slutet av år fem förklarat för sig och om de fick veta något om varför de 
skulle lära sig de uppgifter och arbeten som de gör i skolan. Fem av de åtta eleverna som 
deltog i undersökningen menade att deras lärare förklarat målen för dem, både mål och 
delmål. Elev (E6) beskriver det så här: ”Ja hon har gjort det. Ibland förklarar hon men inte 
alltid, men vad vi ska ha lärt oss när uppgiften är klar har hon förklarat.” För en av de elever 
(E2) så hade denne fått delmålen förklarade för sig men inte de långsiktiga målen. 
  

 

5:3 Resultat analys/diskussion 
 
 
Vi har i vår studie studerat hur lärare och elever uppfattar betydelsen av den individuella 
utvecklingsplanen för elevens lärande. Av resultatet kan vi avläsa att samtliga lärare ser till 
elevens lärande vid utvecklingssamtalen, men vilken betydelse anser lärarna att den 
individuella utvecklingsplanen har för elevens lärande? För att tolka vårt resultat ska vi med 
hjälp av den litteratur som vi använt oss av tidigare i studien, se närmare på hur lärande sker, 
samt vilken roll läraren och eleven bör ha vad gäller de individuella utvecklingsplanerna. Vi 
inspireras här av hermeneutiken då vi genom att utgå från delarna skapar oss en förståelse för 
problemområdet och utifrån detta tolkar vad lärarnas och elevernas uppfattningar om 
betydelsen av de individuella utvecklingsplanerna säger oss.  
 
Strandberg (2006) skriver utifrån Vygotskijs teorier om att lärandet är en social företeelse och 
att vi lär oss av de saker som är tillgängliga i våra liv. 
En förälder frågade; varför äter dina barn grönsaker när inte mina gör det. Denne fick 
motfrågan; finns det grönsaker tillgängligt hemma hos er vid måltider. Till svar gav föräldern; 
Nej vi äter inte grönsaker! Med andra ord för att någon ska lära sig ska det som vi ska lära oss 
vara tillgängligt i vår livsvärld. Dessa lärande situationer kan läraren skapa genom att ge 
eleven tillfälle att ta eget ansvar för sitt lärande. Här måste läraren ha tillit till eleven och låta 
denne få inflytande samt möjlighet att ta ansvar över sitt eget lärande. I Lpo94 skrivs det att 
läraren ska ge eleven ökat ansvartagande över sitt lätande, samt möjlighet till ett ökat 
inflytande och att i och med detta får elevgerna chansen till större delaktighet i att både 
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planera och utvärdera sitt eget arbete, Utbildningsdepartementet (1998). Skulle läraren följa 
styrdokumenten och de råd Skolverket (2007) nämner om de individuella utvecklingsplanerna 
så skulle även betydelsen av elevens lärande öka.  
 
skolan skall sträva efter att utöka varje elevs inflytande över sin egen utbildning, samt ge 
eleven ett ökat ansvarstagande över sin egen skolgång. Fortsättningsvis skrivs det i Lpo94 att 
läraren ska ge eleverna möjlighet till ett ökat inflytande över sitt eget lärande, i och med detta 
får eleverna chansen till en större delaktighet i att både planera och utvärdera sitt eget lärande. 

5:3.1 Resultatdiskussion lärarintervjuer 
 
 
Samtliga lärare anser att elevens lärande ska vara i fokus under den individuella 
utvecklingsplanen. Samtidigt anser lärarna att den huvudsakliga meningen med den 
invidivduella utvecklingsplanen är att se vart eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling, 
samt vad denne utifrån detta behöver utveckla. Studien visar även att lärarna involverar 
eleverna som mest vid det individuella utvecklingssamtalet. Vi tolkar detta som att lärarna ser 
elevens lärande av störst betydelse under arbetet med samtalen under den individuella 
utvecklingsplanen. Vi frågar oss om detta kan ha något att göra med hur mycket de låtit 
eleven vara delaktig med under arbetet med den individuella utvecklingsplanen. Vi drar här 
paralleller mellan att läraren involverar eleven som mest under samtalets del, till att lärarna 
lägger störst vikt vid att elevena vet vart i deras kunskapsutvecklingsom de befinner sig i, 
samt vart de är på väg därifrån.  
 
Vidare in i studien visar resultaten på att insamlandet av information under arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen inte sker tillsammans med eleven, här är det läraren själv som 
står för den delen. Detta visar bland annat på att eleven inte får tillfälle att ta ansvar över sitt 
eget lärande vad gäller den förberedande delen av utvecklingsplanen. Denna del av 
utvecklingsplanen kan därför inte heller vara av betydelse för elevens lärande då denne inte 
får tillfälle att vara delaktig under förberedelserna inför samtalsdelen av den individuella 
utvecklingsplanen. Enligt Skolverket (2005) står det att lärarna under arbetet med den 
individuella utvecklingsplanen tillsammans med eleven ska samla in och värdera information 
inför utvecklingssamtalet. Vi frågar oss varför inte eleven är mer delaktig vid insamlandetav 
material till arbetet inom den individuella utvecklingsplanen? Vi tror att detta kan bero på att 
arbetet med den individuella utvecklingsplanen ännu inte är tillräckligt integrerat i det 
svenska skolsystemet. Samtliga av lärarna som vi intervjuade har varit verksamma inom 
läraryrket under minst tio år. Detta tyder på att deras tankesätt präglas av de tidigare 
kvartsamtalen vad gäller utvärdering av elevers lärande, detta grundar vi på att lärarna inte har 
den framåtsyftande strävan i deras arbete med de individuella utvecklingsplanerna. De 
tidigare kvartsamtalen innebar kort och gott enbart en information till elever och föräldrar om 
hur väl eleven uppnått de resultat som var satta inom skolan. De nuvarande systemen med 
individuella utvecklingsplaner står i motsats till kvartsamtalen, här får eleverna en allt större 
roll, i alla fall i teorin.  
 
Enligt vår studie fokuserar lärarna elevens lärande till de individuella utvecklingssamtalen, 
men får eleverna under dessa samtal delta och ta det ansvar över sin eget lärande i den 
utsträckning som den individuella utvecklingsplanen föreskriver? Skolverket (2005) menar att 
under själva utvecklingssamtalet ska eleverna tillsammans med lärarna bedöma elevens 
lärandeprocess ur ett framåtsyftande perspektiv. Vårt resultat tolkar vi som att lärarna enligt 
deras uppfattningar försöker engagera eleverna så långt som det är möjligt. En av de 
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intervjuade lärarna svarade att alla inte var delaktiga men att alla får möjlighet att delta. 
Samma lärare ansåg sig kunna göra mer än vad hon gör idag gällande att göra eleverna 
delaktiga i sin egen lärande process. Detta tolkar vi som att elevernas delaktighet kan 
påverkas av lärarens eget engagemang vad gäller att få eleverna motiverade i sitt eget lärande. 
De övriga läraren anser att eleverna får vara med och bedöma sin egen arbetsinsats i 
förhållande till målen och att de gör vad de kan för att så ska ske. Däremot så nämner ingen 
av lärarna hur de går till väga för att få eleverna delaktiga i bedömningen av sina 
arbetsinsatser. I Lpo94 står det att eleven bland annat ska utveckla sin bedömningsförmåga 
vad gäller sina egna resultat, samt kunna se till sina egna prestationer och därmed ta ansvar 
för sitt eget lärande. För att eleven ska kunna utveckla sin egen bedömningsförmåga krävs att 
eleverna får vara delaktiga, vilket de enligt lärarnas uppfattningar är.  
 
Arbetet med den individuella utvecklingsplanen innehåller förutom insamlandet av 
information och utvecklingssamtalet, även en måluppfyllelse där överenskommelserna från 
utvecklingssamtalet ska följas upp i det vardagliga arbetet, Skolverket (2005). I vårt resultat 
kan vi inte följa upp huruvida lärarna arbetar med uppföljningen av den individuella 
utvecklingsplanen då inga uppfattningar om uppföljningen nämns. Varför nämner inte lärarna 
något om deras efterarbete med de individuella utvecklingsplanerna? Vid tillfället för 
intervjuerna gav vi dem tillfälle att samtala kring hur de arbetat med uppföljningen av de 
överenskommelser som gjorts under det individuella utvecklingssamtalet. Men trots det 
nämnde lärarna inget som tydde på att de aktivt arbetade enligt den individuella 
utvecklingsplanen. Kan det bero på att inget mer arbete aktivt görs utefter de individuella 
utvecklingsplanerna eller beror det på att det är så integrerat i deras vardagliga arbete?  Men 
om så vore; är det inte upp till lärarna att aktivt arbeta för elevernas delaktighet även utanför 
arbetet med utvecklingsplanerna. 
 
De resultat vi fått visar på att mesta fokus läggs på själva utvecklingssamtalet och 
förberedelserna av densamma. De visar även på att eleven är delaktig vid utvecklingssamtalet, 
men inga uppfattningar har framkommit i vilken utsträckning. Vad gäller elevens delaktighet i 
förarbetet och uppföljningen så är den näst intill obefintlig. Vi anser att lärarna inte ser den 
individuella utvecklingsplanen som av någon större betydelse för elevens lärande, utan 
snarare att de ser den som en information om hur eleverna förhåller sig till målen och ett 
upprättande av vilka mål eleverna ska arbeta mot. Om lärarna kunde ta till sig den 
individuella utvecklingsplanen och arbeta med den utefter de råd som Skolverket (2007) ger 
så tror vi att den individuella utvecklingsplanen skulle vara av betydelse för elevens lärande. 
Men som Strandberg (2006) skriver så är det upp till lärarna att skapa tillfällen lärande 
tillfällen för eleverna. Involverar lärarna inte eleverna i hela arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen, hur ska den då kunna vara av betydelse för elevens lärande?  
 
 

5:3.2 Resultatdiskussion elevintervjuer 
 
Vår  avsikt med vår studie var att undersöka hur lärare och elever uppfattar betydelsen av den 
individuella utvecklingsplanen för elevens lärande. Vårt resultat visar på att eleverna inte är 
medverkande vid insamlandet av information under arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna. Trots detta så kan vi i Skolverket (2005) läsa att lärare tillsammans med 
eleven ska samla in och värdera den information som tidigare dokumenterats. Vi tolkar det 
som att eleverna inte är delaktiga i insamlandet av informationen då lärarna inte arbetar för att 
eleverna ska vara delaktiga. 
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Elevintervjuerna visar på att eleverna gör kopplingar mellan hur de förhåller sig till målen och 
vilka mål de ska uppnå med den individuella utvecklingsplanen. Eleverna visar på att de har 
fått en förståelse för att den individuella utvecklingsplanen är ett framåtsyftande hjälpmedel 
för dem i deras fortsatta lärande. Eleverna anser att den individuella utvecklingsplanen är bra 
för deras lärande men då i hänseende till att de får veta hur det går för dem i skolan och vilka 
mål de ska uppnå. Resultaten visar inte på att eleven är delaktig eller tar ansvar för sitt eget 
lärande i någon större utsträckning. Däremot visar eleverna att de är medvetna om vad de kan 
och vad de är mindre bra på och därför behöver träna på. Med andra ord eleverna är medvetna 
om hur de förhåller sig till vad de ska kunna och vad de behöver lära sig mer om. Men det gör 
inte dem delaktiga i sitt eget lärande på så sätt att de har inverkan på arbetet med de 
individuella utvecklingsplanerna. Eleverna får information av lärarna som de tar emot och 
följer efter i deras vardagliga skolarbete. Vi tolkar det som att elevernas reaktioner på 
utvecklingssamtalet visar att samtalet präglas av tidigare kvartssamtal och att eleverna inte är 
delaktiga i sitt eget lärande vad gäller den insamlande- och den målinriktade delen av den 
individuella utvecklingsplanen. Vi har inte fått den uppfattningen av eleverna att 
utvecklingsplanen är av betydelse för deras lärande. 

 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 
elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 
för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 
arbetsformer” (Lpo94, s 13)  
 

Av de resultat som vi redovisat utifrån vår undersökning kan vi inte se att lärarna involverat 
eleverna tillräckligt i deras eget lärande och utveckling. Arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna bör löpa fortskridande som en röd tråd genom hela undervisningen och 
inte enbart fokuseras vid utvecklingssamtalen. Den formativa bedömningsprocessen som går 
parallellt med styrdokumenten och den individuella utvecklingsplanen menar att elevens 
aktiva deltagande, samt elevens reflektion om sitt kunnande ökar dennes medvetande om sin 
egen lärandeprocess. Ahlberg (2001) menar att läraren och eleven tillsammans ska diskutera 
om vad eleven lärt sig och vart denne befinner sig i förhållande till målen, samt vilka nya mål 
som ska sättas upp för elevens lärande.  
 
 
 

5:4.3 Resultatdiskussion sammanställning 
 
Både resultaten från lärarintervjuerna och elevintervjuerna visar på att det som koncentreras 
mest på under den individuella utvecklingsplanen är på vart eleverna befinner sig i 
förhållande till målen och vart de är på väg. Detta visar på en syn av både lärare och elever att 
det är en information till eleven snarare än en process i vilken eleven lär sig ta ansvar för sina 
egna studier och sin eget lärande.  
I Lpo94 står det skrivet att: 
 

”Läraren skall  
• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och 
• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 
  och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.” (Lpo94, s 13-14). 
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Fokus på de individuella utvecklingsplanerna blir mer koncentrerat desto närmare man 
kommer till utvecklingssamtalen, då läraren måste göra en uppföljning för att se om eleven 
levt upp till de mål som utformades under det föregående utvecklingssamtalet. Vi såg även av 
de resultat vi fick från eleverna att de till största del var verksamma vid de individuella 
utvecklingsplanerna under själva samtalet. Vi menar vidare att i de fall där lärarna arbetat 
kontinuerligt efter de individuella utvecklingsplanerna och i enlighet med formativ 
bedömning så borde eleverna ha varit medvetna om denna process. Vi ser med andra ord att 
lärarna arbetar med den summativa bedömningen under skolårets dagar, men att lärarna under 
det individuella utvecklingssamtalet arbetar med formativ bedömning. Enligt vad Lindström 
& Lindberg skriver om formativ bedömning så skall den pågå kontinuerligt i all undervisning 
och menar att elevens aktiva deltagande hjälper eleven i dennes lärande och självreflektion. 
Det handlar om att lärarna idag måste ge eleven tid och tillit för att eleven ska kunna ta ett 
mer aktivt ansvar och deltagande i sitt eget lärande.  
 

6 Slutsatser 
 
Av vår undersökning drar vi slutsatsen att lärare och elever uppfattar att de individuella 
utvecklingsplanerna är av betydelse för eleven, men här syftas det enbart till samtalets del av 
den individuella utvecklingssamtalet.  Däremot så anser vi att betydelsen av de individuella 
utvecklingsplanerna kunnat vara av större vikt för elevens lärande förutsatt att läraren arbetar 
enligt formativ bedömning i enlighet med de rådande styrdokumenten och de individuella 
utvecklingsplanen. Det är läraren som styr elevens lärande och i hur stor mån denne får 
tillfälle att ta det ansvar och deltagande i elevens egen lärande situation. Vi anser att lärare 
inte har integrerat de individuella utvecklingsplanerna i deras arbetssätt utan arbetar snarare 
mer efter det gamla systemet med kvartsamtal. Detta kan bero på att lärarna tidigare arbetat 
under längre tid med kvartsamtalen än vad de gjort med de individuella utvecklingsplanerna. 
 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka hur skillnaderna i arbetssätt gällande 
de individuella utvecklingsplanerna ser ut mellan de lärare som varit verksamma under 
övergången från kvartsamtal till utvecklingssamtal och mellan de som enbart vara verksamma 
sen införandet av de individuella utvecklingsplanerna.  
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