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Förord 
Till att börja med vill vi tacka varandra för det tålamod och samarbete vi haft då arbetet med 
skrivprocessen fortlöpt. När frustrationen övermannat oss har vi använt vår enorma förmåga att 
entusiasmera varandra och tvingat bort de dåliga tankarna med att upprepa vårt  mantra;;  ”Nu  kör  
vi! Och när vi kör, då KÖR vi!!Vi är oerhört tacksamma över att vi haft varandra igenom hela 
arbetet. 

Vi vill även rikta ett stort tack till de lärare som varit föremål för hela arbetet och därmed gjort 
denna studie möjlig.  

Vi vill även tacka vår fantastiska handledare Steffan Lind som alltid funnits tillgänglig och 
bidragit med konstruktiv feedback under arbetets gång. Han har också fått oss att räta på ryggen 
efter varje träff då han visat tilltro till vår förmåga. Ännu ett stort tack Steffan. 

Till sist vill vi tacka vår familj och vänner som funnits där när frustrationen varit oss övermäktig. 
De har fått stå åt sidan då vi ägnat nästan all tid till detta arbete och nu när vi är här lovar vi att 
återgälda er. 

 

Maj 2012                               Jenny Johansson och Maria Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att beskriva lärares uppfattningar kring arbetet med individuella 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i ämnet svenska. Studien är genomförd utifrån en 
fenomenologisk grund och resultatet är baserat på kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat sex 
pedagoger som undervisar i årskurs 1-3 på olika skolor i en stad i norra Sverige. Dessa 
undersökningsformer har bidragit till att vi fått information om lärares uppfattningar om 
uppdraget med individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.   

Resultatet i studien visar att lärarna inte anser sig få den fortbildning vilken skulle underlätta vid 
bedömningen av elevers kunskapsutveckling i de skriftliga omdömena. Det råder även en viss 
osäkerhet kring vilka kunskapsmål som ska premieras i de skriftliga omdömena och flertalet 
lärare efterfrågar gemensamma mallar för kommunen. Alla lärare använder gemensamma mallar 
på respektive skola för IUP men mallarna skiljer sig åt mellan de olika skolorna. Alla lärare i 
studien använder sig av pedagogiska planering i undervisningen, några av dem använder sig av 
lokala pedagogiska planeringar och ett fåtal av lärarna integrerar eleverna i detta arbete. Lärarna 
representerar olika sätt att föra dokumentation på och flertalet av lärarna uttrycker att det ställs 
betydligt högre krav på lärarna idag. I huvudsak när det gäller att dokumentera, utvärdera och 
följa upp elevers kunskapsutveckling. Flertalet av lärarna lyfter att arbetet med de sociala målen 
är ett viktigt inslag för elever i de tidigare åren. Ett fåtal av lärarna arbetar aktivt med målen i 
elevens IUP i den dagliga undervisningen.  

 

Nyckelord: Individuell utvecklingsplan (IUP), skriftliga omdömen, formativ och summativ 
bedömning, metakognition, lokal pedagogisk planering (LPP) 
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Inledning  
Jenny Johansson är 37 år gammal, uppvuxen i Luleå kommun. Under sina vuxenstudier på 
folkhögskolan väcktes intresset att fortsätta att studera. Hon valde att söka in på 
lärarutbildningen med svenska som inriktning. Jenny har två barn, en flicka som är 14 år och en 
pojke som är 8 år. Att vara förälder och följa sina barns skolgång har inneburit att hon varit 
deltagare i utvecklingssamtal och därmed också i upprättandet av individuella utvecklingsplaner 
(IUP) med skriftliga omdömen. Tack vare lärarutbildningen har hon började reflektera kring IUP 
och konkret vad detta arbete innebär för eleven, pedagogen men också för föräldern.  

Maria Pettersson är 29 år gammal, uppvuxen i Luleå kommun. Hon började studera på 
lärarlinjen 2008 med inriktning matematik och svenska. Hon har varit verksam inom 
basketverksamheten under större delen av sitt liv. Maria började som aktiv utövare av sporten, 
hennes intresse för spelet förde henne vidare till att utbilda sig till tränare. Ledarskapet och den 
individuella spelarens syn och delaktighet i sin utveckling är till viss del sammankopplad till hur 
arbetet i skolan ser ut. 

Intresset för ämnet till vårt examensarbete väcktes när vi var ute på praktik under kursen AUO 2. 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen hade vi till uppgift att genomföra en mindre studie. 
Studien innebar att vi skulle intervjua pedagoger kring deras genomförande av 
utvecklingssamtal, där vi även fick se exempel på vad en elevs individuella utvecklingsplan 
(IUP) kunde innehålla. Vi upplevde att arbetet med detta uppdrag skilde sig åt mellan olika 
skolor men även mellan pedagoger. Vi fick en känsla av att det fanns en del brister i arbetet. 
Bristerna innehöll funderingar kring varför och för vem som IUP skrivs samt hur den verkligen 
följs i det dagliga arbetet. Intervjuerna med elever visade att flera inte hade någon kännedom om 
IUP som begrepp, samt att de hade svårigheter att återge vilka förmågor de behövde utveckla 
utifrån deras senaste individuella utvecklingsplan. 

Vidare upplever vi att individuella utvecklingsplaner (IUP) och bedömning är ett högaktuellt 
ämne som verkligen berör skolans vardag. Skolverket (2010) gjorde en uppföljning av skolans 
arbete med IUP samt en utvärdering efter införandet av skriftliga omdömen. ”Slutsatsen  
återupprepas att skolor befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede, liksom att skolorna överlag 
valt  olika  vägar  och  kommit  olika  långt  i  sitt  utvecklingsarbete”  (s.20).  Det  har  skett  ytterligare  
förändringarna då grundskolan sedan 2011 fått en ny läroplan med nya kursplaner och en ny 
skollag. Tidigare strävans mål och uppnående mål har ändrats till långsiktiga mål, centralt 
innehåll och kunskapskrav.  

Vårt vetenskapliga syfte är att vi med denna studie vill bidra till forskningen om hur detta 
uppdrag uppfattas av lärare i relation till läroplan och skollag, men även vad tidigare forskning 
kommit fram till när det gäller synliggörandet av elevers lärande och utveckling.  

Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen mellan oss har varit jämt fördelad. Vi har läst in oss på den aktuella 
litteraturen för området. Författandet av texten har mestadels skett tillsammans där vi lyft fram 
det vi anser viktigt och arbetat fram en text. Jenny har haft ett större ansvar när det gäller att 
kontakta intervjupersonerna och planerat in intervjuerna. Maria har transkriberat intervjuerna 
och sedan har analys och slutsatser diskuterats tillsammans och nedtecknats.   
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Syfte 
Syftet med studien är att beskriva lärares uppfattningar kring arbetet med individuella 
utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen i ämnet svenska. 

Forskningsfrågor 
Hur arbetar läraren med IUP med skriftliga omdömen före utvecklingssamtalet? 

Hur följer läraren upp arbetet med IUP med skriftliga omdömen efter utvecklingssamtalet?  

 

Avgränsningar och preciseringar 

Vi har avgränsat oss till ämnet svenska i de tidigare årskurserna 1-3 där 
undersökningspersonernas perspektiv på IUP med skriftliga omdömen är det centrala i vår 
studie.  
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Bakgrund 
I bakgrunden ger vi inledningsvis en beskrivning av de individuella utvecklingsplanerna sedan 
följer en beskrivning av vad IUP processen med skriftliga omdömen är för någonting samt dess 
syfte och innehåll enligt styrdokumenten. Därefter följer en beskrivning av summativ och 
formativ bedömning, metakognition och reflektion samt teoretiskt perspektiv på lärande. 
Avslutningsvis lyfter vi den tidigare forskning och de studier som gjorts inom området 
individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.  

Individuella utvecklingsplaner  
Sedan 2006 är upprättandet av IUP i samband med utvecklingssamtalen obligatoriskt i den 
svenska grundskolan (SFS, ändring av Grundskoleförordningen, 2005:179). Syftet med reformen 
är att skolan i sin pedagogiska och praktiska verksamhet i högre grad ska arbeta mot målen i 
läroplanen och därmed öka elevernas måluppfyllelse. Det betonades även att planerna inte fick 
vara av betygsliknande karaktär (Skolverket, 2010). 

Sedan den 15 juli 2008 ska IUP:n även innehålla skriftlig information om elevens kunskaper i 
relation  till  målen  i  alla  de  ämnen  som  eleven  får  undervisning  i.  ”Det  huvudsakliga  motivet  till  
att införa skriftliga omdömen är att öka tydligheten i informationen om elevens 
kunskapsutveckling och de insatser som behövs för att eleven ska utvecklas så långt som 
möjligt”   (Skolverket,   2010.   s.3).   Tydligheten   om   elevens   prestationer   och   resultat   ska   gynna  
skolans uppföljning men även fylla föräldrarnas behov av tydlig information av sitt barns 
utveckling. En ytterligare förändring är att omdömena nu får vara av betygsliknande karaktär. 
Rektor är den som beslutar om i vilken utsträckning omdömena ska ha karaktären av betyg, samt 
om elevens utveckling i övrigt ska innefattas (Skolverket, 2010). 

Hösten 2011 började den nya Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 
(Lgr 11) att gälla. De tidigare mål att sträva mot och mål att uppnå har ändrats till långsiktiga 
mål centralt innehåll och kunskapskrav. Bedömningen sker på en betygsskala från A-F och 
eleverna får betyg från årskurs 6.  

I Skollagen (2010:800) beskrivs grundskolans allmänna bestämmelser i 10 kapitlet. Här återfinns 
de bestämmelser som gäller för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. I 12§ och 
13§ finns följande att läsa: 

12 § Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett 
utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. 
Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till läroplanen.  

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 kap. 9 §.  

13 § Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 
1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen 
som eleven får undervisning i, och 
2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt 
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

De överenskommelser läraren, eleven och vårdnadshavaren gör under utvecklingssamtalet ska 
dokumenteras skriftligt i den individuella utvecklingsplanen och det är rektor som beslutar om 
vilken utformning den skriftliga informationen får ha. Omdömen om elevens utveckling i övrigt 
får ges inom ramen för läroplanen. Vidare får skriftlig information om elevens skolgång ges vid 
andra tillfällen. 
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IUP processen med skriftliga omdömen  
Den individuella utvecklingsplanen ska stödja elevens sociala utveckling och lärande 
(Skolverket, 2009). IUP:n ska innehålla skriftliga omdömen som visar på elevens 
kunskapsutveckling, samt en planering där det beskrivs vilka insatser som krävs av skolan, 
eleven och vårdnadshavare för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de 
nationella målen.  

IUP-processen ska enligt Skolverket (2009) innefatta olika steg där läraren genom planering, 
dokumentation och uppföljning gör en analys och bedömning av elevens utveckling vilket 
resulterar i de skriftliga omdömena. Under utvecklingssamtalet ger läraren muntlig och skriftlig 
information gällande elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling till elev och 
vårdnadshavare och den framåtsyftande planeringen (IUP) formuleras.  

Den lokala pedagogiska planeringen (LPP) som ligger till grund för undervisningen ska relatera 
till målen i läroplanen (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). Planeringen utgår från att 
läraren identifierar och tolkar vilka kunskaper som eleverna avser att utveckla och gör därefter 
en planering för undervisningen. I  en  LPP  ”[b]ör  det  framgå  …  vad  målen med undervisningen 
är, vilket innehåll som ska behandlas och vilka arbetsmetoder och redovisningssätt som ska 
användas”  (Skolverket,  2009.  s.8). Vidare framhäver Skolverket (2009) att LPP har en väsentlig 
betydelse för IUP processen.  

För att kunna skriva ett skriftligt omdöme underlättas arbetet om läraren följer elevens lärande 
och utveckling, i form av en tydlig dokumentation (Skolverket, 2009). Informationen i 
dokumentationen ska innefatta de kunskaper eleven har samt hur eleven kan använda kunskapen 
när analyser görs, slutsatser dras, jämförelser görs, diskussioner förs eller när det gäller att 
värdera. Det går att urskilja tre syften med dokumentationen utifrån skolans styrdokument. Det 
är att dels att skapa underlag för elevens fortsatta lärande, att utveckla elevens förmåga att själv 
bedöma egna resultat vägt mot sin arbetsprestation utifrån sina egna förutsättningar och det sista 
syftet är att informera vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet (Skolverket, 2009).  

De skriftliga omdömena ska baseras på lärarens utvärdering av elevens kunskaper i de olika 
ämnena och är till viss del även utgångspunkten i upprättandet av elevens IUP (Skolverket, 
2009). ”En  tydlig  utvärdering  är  en  förutsättning  för  att  planera  den  fortsatta  undervisningen,  för  
att kunna identifiera utvecklingsområden samt för att planera stödet till elevens utveckling och 
särskilda   åtgärder”   (Skolverket,   2009.   s.6). För att IUP ska fungera som ett aktivt verktyg för 
eleven i dennes lärande ska den även vara formulerad så att eleven förstår dess innebörd och hur 
den praktiskt skall genomföras (Skolverket, 2009). Moreau och Wretman (2008) menar att det 
blir svårt för eleven att uppnå målen för lärande om de inte förstår dem och kan avväga vilka 
insatser som krävs av dem för att de ska nå målen.  

De skriftliga omdömena får inte innehålla några uppgifter som kan vara känsliga och därmed 
beröra sekretessen (Skolverket, 2008). Om eleven riskerar att inte nå upp till de lägsta 
kunskapsnivåerna för det tredje, femte eller det nionde året, måste det tydligt framgå och ett 
åtgärdsprogram upprättas (Skolverket, 2008). 
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(Figur 1. Figuren sammanfattar de olika stegen i skapandet av en IUP med skriftliga omdömen. Skolverket, 2009. 
s.7)  

Förankring i styrdokument 
Lgr.11(Skolverket, 2011) innehåller tre delar, den första delen beskriver skolans värdegrund och 
uppdrag. Den andra delen beskriver övergripande mål och riktlinjer och den tredje delen består 
av kursplaner med kompletterande kunskapskrav. Ett av skolans många uppdrag är att främja 
varje elevs utveckling och lärande. Skolan ska tydliggöra för elever och föräldrar utbildningens 
mål och krav men även vilka rättigheter respektive skyldigheter elever och föräldrar har. Varje 
enskild skola ska tydligt beskriva målen, innehållet och arbetsformerna så att elever och 
vårdnadshavare ges möjlighet att påverka. Att främja lärande så att individen på egen hand lär 
sig att inhämta men också utveckla kunskaper och värden.    

I Lgr.11 Övergripande mål och riktlinjer står det att: 
 
Läraren ska 
•   genom   utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

•   utifrån   kursplanernas   krav   allsidigt   utvärdera   varje   elevs   kunskapsutveckling,  muntligt   och  
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, 

•   med   utgångspunkt   i   föräldrarnas   önskemål   fortlöpande   informera   elever   och   hem   om  
studieresultat och utvecklingsbehov, (Skolverket, 2011. s.18) 

I Lgr 11 uttrycks skolans värdegrund och uppdrag:  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att 
delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 
teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar 
(Skolverket, 2011. s.8). 

Summativ och formativ bedömning  
Bedömning som görs av elevers kunskaper kan ha olika syften och fylla skilda funktioner. Inom 
bedömning brukar man skilja mellan summativ och formativ bedömning (Lindström, m.fl., 
2011). 
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Summativ bedömning är en summering och värdering av vad eleven kan vid en viss tidpunkt och 
brukar förekomma i slutet av terminen som ett skriftligt omdöme. Den fungerar inte för att 
befrämja lärande och ger inte eleven någon information om vilka kunskaper som behöver 
vidareutvecklas (Lindström, m.fl., 2011). De skriftliga omdömena som ges i varje ämne som 
eleven får undervisning i har en summativ karaktär då den summerar elevens kunskaper i 
relation till kursplanens mål, men även genom att omdömena under utvecklingssamtalet ges 
skriftligt och visas för vårdnadshavaren (Skolverket, 2009). 

Den formativa bedömningen har enligt Lindström, m.fl., (2011) som syfte att finnas som stöd för 
elevens lärandeprocess, men även fungera som stöd för undervisningen. För att stödja eleven i 
dennes lärandeprocess är det inom formativ bedömning viktigt att eleven delges information om 
var eleven befinner sig i förhållande till kunskapskraven, samt att eleven blir medveten om vilka 
insatser som krävs för att utvecklas vidare. Inom undervisningen innebär det att ”För  att  kunna  
bedöma elevernas arbete, måste läraren ha en uppfattning om vilka kunskapskvaliteter och 
kvalitativa nivåer som är relevanta för en för en viss uppgift”  (s.15).  Vidare menar Lindström, 
m.fl., (2011) att bedömningen av eleven ger en fingervisning om vad som bör fokuseras i 
undervisningen för att eleven ska utvecklas vidare mot målen. Bedömning och lärande pågår 
kontinuerligt och sker inte som inom den summativa bedömningen, i form av ett värderande 
omdöme eller betyg i slutet av en årskurs. Strandberg   (2009)   skriver   att   ”[b]edömningarna   tar  
plats i ett möte där mentor och elev tillsammans funderar över hur kunskapsutvecklingen 
framskrider och hur de tillsammans  kan  ta  ett  steg  till”  (s.78).  IUP:ns  framåtsyftande  del  har  ett  
genomgående  formativt  syfte.  ”I  de  formativa  bedömningarna  ges  eleven  möjlighet  att  få  syn  på  
sina lärandeprocesser, och det viktiga kunskapsmålen (fjälltopparna) blir till verktyg som hjälper 
eleven  att  se  och  arbeta  med  sitt  lärande”  (Strandberg,  2009  s.78).   

Sadler beskriver i Lindström, m.fl., (2011) hur han ser på det teoretiska perspektivskifte som 
skett, hur inslag av återkoppling med feedback är det viktigaste i bedömning för elevers lärande. 
Sadler utgår inte från informationen som sådan utan snarare utifrån hur informationen används. I 
den dagliga undervisningen har eleven på liknande sätt, ingen betydelsefull nytta av vetskapen 
att hon ligger efter. Eleven måste emellertid få information om vad hon kan göra så att hon kan 
hinna ifatt. Han menar att det inte är tillräckligt att läraren har en uppfattning om vilka kriterier 
och kvalitativa nivåer som är relevanta för en viss uppgift utan: 

Om eleven steg för steg ska kunna ta ansvar för det egna lärandet måste hon (a) ha ett 
kvalitetsbegrepp som i stora drag överensstämmer med lärarens. Eleven måste också under 
arbetets gång (b) kunna jämföra den egna kvalitativa nivån med den nivå hon önskar uppnå. 
Slutligen (c) måste hon ha en repertoar av strategier att använda sig av för att minska avståndet 
mellan den nivå på vilken hon befinner sig och den hon önskar uppnå (Lindström, m.fl., 
2011.s.15). 

Reflektion och metakognition  
Beskrivningar av sambandet mellan bedömning, metakognition och reflektion återkommer 
regelbundet i den litteratur som är aktuell för undersökningens syfte. Därför ger vi en kort 
beskrivning av följande begrepp.  

Nationalencyklopedin (2004) beskrivning   av   begreppet   metakognition   handlar   om   att   ”[v]ara 
medveten om sitt eget tänkande, hur man går till väga när man löser problem, fattar beslut, tolkar 
en   text   eller   söker   i   sitt   minne”   (s.261).   Metakognition   handlar   om   förståelsen   av   eller  
medvetenheten om den kunskap man har. 

Korp (2011) menar att det kognitiva perspektivet på lärande inte bara bör fokusera på olika 
kognitiva strategier utan ”[e]tt mål för undervisningen bör vara att eleverna ska lära sig om sitt 
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eget lärande, dvs. de ska kunna reflektera över, utvärdera och förbättra sina kognitiva strategier, 
sitt tänkande”  (s.15). Förmågan till självvärdering och att reflektera över sitt eget lärande är inte 
något   som   eleverna   kan   i   grunden.   ”För   att   utveckla   detta   behöver   eleverna   få   lära   sig   att  
använda adekvata verktyg för självvärdering och reflektion och få tid och möjlighet att använda 
dessa metoder på sina egna arbeten inom ramen för undervisningen" (Skolverket, 2009. s.33). 

Alexandersson (1999) menar att Max Van Manen är framträdande inom forskning om lärares 
reflektion. Han delade in reflektionen i fyra nivåer. Medvetande är föremål för reflektion på den 
fjärde reflektionsnivån. Det betyder att uppmärksamheten i   reflektionen  riktas  mot  både  ”[v]ad 
man reflekterar över i det egna arbetet och hur man   reflekterar   över   sitt   arbete”   (s.52).   Hur  
aspekten i reflektionen  har  till  exempel  att  göra  med  om  man  reflekterar  djupgående,  ”[o]m  man  
ifrågasätter sina egna antaganden ...”(s.52),  eller  om  man  lägger  märke  till  samband  och  helheter  
till skillnad från delar och isolerade företeelser.  Ett självreflekterande angreppssätt är själva 
ändamålet   ”[f]ör   att   förstå   hur   kunskap   fungerar   i   praktiken   och   hur   den   kan   tillämpas   till   en  
aktiv  förståelse  av  de  egna  handlingarna.”  (s.52). 

Teoretiskt perspektiv på lärande 
Det finns olika teoretiska perspektiv på lärande där vi valt att lyfta det sociokulturella 
perspektivet på lärande som kommit att bli den mest betydande för skolans nutida pedagogiska 
verksamhet (Säljö, 2000). Majoriteten av inlärningen och utvecklingen av elever sker i sociala 
samspel där språket är ett av det viktigaste verktyget.                                 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Lev Vygotskij (1896-1934) är en av förgrundsfigurerna för det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Han menade att människans högre psykologiska funktioner var historiska i sin natur och 
sociala i sitt ursprung (Säljö, 2000). Utveckling avser enligt Vygotskij tankeförmåga, språk, 
mental och personlig utveckling. Resultaten av utvecklingen beror på ett socialt samspel med 
bland annat syskon, föräldrar och lärare där eleven kan internalisera nya begrepp och kunskaper. 
Här utvecklas även psykologiska verktyg, där språket är en av de viktigaste för förmedling av 
kunskap.   Utifrån   det   sociokulturella   perspektivet   ”[ä]r   språk   och   kommunikation   själva  
förbindelseledet mellan individuella   mentala   processer   och   sociala   läroaktiviteter”   (Dysthe,  
2003. s.10).  

Björklid (2011) beskriver att den proximala utvecklingszonen (ZPD=Zone of Proximal 
Development) var ett centralt begrepp hos Vygotskij. Vygotskij (1978) redogör för den enligt 
följande ”[i]t   is   the   distance   between   the   actual   developmental   level   as   determined   by  
independent problem solving and the level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers”   (s. 86) 
Omgivningen och vägledning av de vuxna och andra kunniga kamrater i lärmiljön är alltså 
avgörande för hur individens utveckling och prestation kommer att se ut. För att eleven ska 
kunna ta ett steg fram i sin utveckling är det sociala samspelet med läraren viktigt. Samspelet 
innebär att läraren ställer nya krav och har positiva förhoppningar på eleverna samt utgår från 
var  eleven  är  på  väg  och  vilka  nya  medel  detta  kräver.  ”Det  intressanta  är  inte  var  barnet  befinner  
sig idag, utan var barnet skulle befinna sig om de fick pedagogisk  hjälp”  (Björklid,  2011. s.95-
96).  
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Moreau (2005) framhäver att: 

För att kunna arbeta med lärande i den proximala utvecklingszonen måste alla inblandade 
lärare, elev och föräldrar veta var eleven just nu befinner sig i sin läroprocess och vad som är 
målet för lärandet. Tydliga undervisningsmål och kunskapsbedömning av hög kvalitet är 
nödvändiga delar för att utveckla kvalitativ kunskap inom den proximala utvecklingszonen. 
(Grundskoletidningen Nr.6, s.22-23) 

Dysthe (2003) framhåller att när elevens kunskap inom ett ämnesområde även inbegriper 
deltagande i organiserade inlärningsaktiviteter är dessa färdigheter därför också av betydelse vid 
bedömning. Denna bedömning bör ”[b]etraktas som återkoppling och som en integrerad del av 
läroprocessen”  (s.40). Deltagandet i kunskapsgemenskapen betyder även att eleven får utvärdera 
sina egna arbeten och grupparbeten. Att kunskapen konstrueras dynamiskt i ett socialt 
sammanhang och ”[g]er därför teoriunderlag för en praktik där eleverna själv deltar i 
bedömningsprocesserna och inte bara  utgör  föremål  för  evaluering” (s.40). Att eleverna får vara 
medskapare i formuleringen av bedömningskriterier för såväl enskilda arbeten som i 
samarbetsprocesser är en viktig del av lärandet utifrån denna syn. 

Tidigare forskning och studier 
Vallberg Roth och Månsson (2007) syftade till att ur ett didaktiskt perspektiv beskriva och 
problematisera innehållet i elevers individuella utvecklingsplaner. Resultatet visar att de 
individuella utvecklingsplanerna dels till stor del är styrda mallar som riktar sig åt olika håll. 
Ansvarsfördelning mellan skola-elev-vårdnadshavare  fokuserades  till  eleven  ”[m]ed hög grad av 
önskad   självreglering”   (s.5).   Fokus   i   de   individuella   utvecklingsplanerna   lades   snarare   på   vad 
eleven skall göra för att uppnå målen, än hur lärandet ska gå till i riktning mot strävansmålen, 
samt vilka insatser det kräver av skolan, läraren och den pedagogiska miljön. Deras 
undersökning visar även att ”I  majoriteten  av  planer  är  formuleringarna  snarare tillbakablickande 
och nulägesbeskrivande, med olika grad av betygsliknande och personliga omdömen, än 
framåtsyftande i form av lång- och kortsiktiga   målformuleringar”   (s.15).   Avslutningsvis 
konstaterade Vallberg Roth och Månsson (2007) att IUP med utgångsläge i barnens perspektiv 
och ett tematiserat innehåll inte ger något särskilt stöd för frågandeprocesser, kritisk reflektion 
och kreativ kommunikation. 

Skolverket (2007) fick av regeringen i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya 
bestämmelserna om IUP. Studien visar att införandet av IUP bidragit till att lärarna på ett 
medvetet sätt samtalar om elevernas kunskapsutveckling och att de utifrån läroplanens mål 
formulerar utvecklingsmål för eleven. Vidare framkommer det att eleven tränas att följa upp, 
dokumentera och utvärdera sitt eget lärande under förberedelserna inför utvecklingssamtalet och 
i skrivandet av IUP. Förutom ovanstående utvecklar eleven en form av metalärande- förmågan 
att planera, utvärdera och kommunicera det egna lärandet. Studiens resultat visade även på 
svårigheter och hinder i arbetet.  

Lärarna är oklara över om IUP endast skall vara dokumentationen av nödvändiga insatser och 
överenskomna åtgärder i anslutning till utvecklingssamtalet, dvs. IUP som en skriftlig produkt, 
eller om IUP även skall/får omfatta hela processen att ta fram underlag inför 
utvecklingssamtalet, själva utvecklingssamtalet samt protokollet (s.6).  

Vid övergångar inom utbildningssystemet hade IUP inte fått den betydelse som lyftes i de 
allmänna råden (Skolverket 2007). Summativa mått på de ämneskunskaper som eleverna uppnått 
visade ansatser till att ta över de framåtsyftande utvecklingsmålen. Vidare visade studien att IUP 
inte främjade duktiga eller särbegåvade elever, då tyngdpunkten lades på elever som riskerade att 
inte nå målen. Flertalet lärare som intervjuades om införandet av IUP ansåg även att det gick för 
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lång tid mellan utvecklingssamtalen, för att på ett rättmätigt sätt kunna följa upp elevens 
resultatutveckling, framförallt om det fanns risk att eleven inte skulle nå målen (Skolverket 
2007). 

Skolverket (2010) fick i uppdrag av regeringen att följa upp arbetet med IUP. Uppdraget 
innefattade även att göra en utvärdering efter införandet av skriftliga omdömen. I rapporten 
analyseras användningen, förekomsten och innehållet i individuella utvecklingsplaner med 
skriftliga omdömen samt attityder och uppfattningar hos de berörda. Intervjustudien visar att de 
intervjuade sammanfattningsvis på olika sätt tillskrev de olika delarna av IUP med olika stor 
betydelse. Det framkommer även att de skriftliga omdömena i mycket hög grad fokuserades, och 
mindre uppmärksamhet lades på den framåtsyftande planen. Det innebär att den framåtsyftande 
delen blir mer en symbolisk handling, som inte gynnar elevens lärande eller undervisningens 
planering. Undersökningen visar även att bedömningen av kunskap som återfinns i elevens 
skriftliga omdömen inte alltid utgår från kursplanerna och läroplanens mål utan istället riktas 
fokus ofta mot attityder och beteenden. Alla delstudier visar dock att de skriftliga omdömena 
tillskrevs som ett betydelsefullt verktyg och inslag för att främja elevens utveckling och som ett 
redskap för en noggrann uppföljning av de yrkesverksamma inom skolan. Skolverket (2010) 
sammanfattade resultatet av dokumentanalysen  med  att  konstatera  ”[a]tt  skolor  befinner  sig  i  ett  
dynamiskt utvecklingsskede, liksom att skolorna överlag valt olika vägar och kommit olika långt 
i  sitt  utvecklingsarbete”  (s.20).   
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Metod och metodologiska överväganden 
I följande avsnitt beskrivs hur vi metodologiskt gått tillväga för att genomföra studien. 
Inledningsvis redogör vi för valet av forskningsansats och forskningsperspektiv. Vidare följer en 
redogörelse för begreppet uppfattning eftersom att lärarnas uppfattningar är det centrala i vår 
studie. Därefter följer en beskrivning av kvalitativ intervju, validitet och reliabilitet samt de 
etiska överväganden vi tagit hänsyn till. Slutligen ger vi en beskrivning av urvalet av 
undersökningspersoner, genomförande samt datainsamling och analys. 

Vi har valt kvalitativa intervjuer som forskningsansats. Enligt Kvale (1997) söker den kvalitativa 
forskningsintervjun   ”[f]örstå   världen   ur   den   intervjuades   synvinkel,   utveckla   innebörden   av  
människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga  förklaringarna”  (s.9). Den 
intervjuade fick genom intervjun tillfälle att förmedla sina uppfattningar av fenomenet ur sitt 
eget perspektiv där vi försökt att bortse från våra egen förförståelse. 

Valet av fenomenologi som forskningsperspektiv grundar sig främst på dess filosofi. Enligt 
Kvale och Brinkmann   (2009)   har   fenomenologin   ”[g]enom   sin   fokusering   på   innebörderna   i  
undersökningspersonernas livsvärld i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i en 
kvalitativ   forskningsintervju”   (s.42). Vidare beskriver Bengtsson (2001) att fenomenologin 
handlar  om  att,  ”[v]arken  ta  vetenskapliga  teorier,  sunda  förnuftet  eller  vilka  som  helst  åsikter  för  
givna; det gäller i stället att göra full rättvisa åt de objekt som är föremål för undersökningen 
[...]”   (s.26).  Vi   har   i   vår   kvalitativa   intervjustudie   strävat   efter   att   förstå   fenomenet   utifrån   de  
intervjuades egna perspektiv och beskriva deras upplevelse av världen ”[e]nligt antagandet att 
den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den  är”   (Kvale  &  Brinkmann,  2009.  
s.42).  Alla uppfattningar är av lika värde eftersom att de har sitt ursprung i erfarenheter. Kvale 
(1997) framhäver att; 

Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på vilket 
det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att beskriva 
innehåll och struktur hos individernas medvetande, förstå den kvalitativ mångfald hos deras 
upplevelse och göra deras väsentliga mening explicit (s. 54). 

Uppfattning   

Uppfattning är ett centralt begrepp inom kvalitativt inriktad forskning (Kvale 1997). Den tyske 
filosofen Edmund Husserl är den som anses vara den moderna fenomenologins grundare. 
Svensson och Starrin (1996) beskriver att Husserls kall var att visa på hur vetenskapen vilade på 
kunskapen om livsvärldens art/karaktär, det vill säga beskaffenheten.  

Bengtsson (1999) menar att det fundamentala inom fenomenologin är förhållandet mellan 
uppfattningsförmågan och objektet för uppfattningsförmåga. Han beskriver detta som de 
livsvärldar där både det egna medvetandet (subjektet) och saken (objektet) är ömsesidigt 
beroende av varandra. I sammanflätningar mellan subjekt och objekt uppstår en erfarenhet. 
Fenomenologin som teori, riktar sig huvudsakligen mot att erfarenheten måste vara erfaren av 
någon för att få mening.  

Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med 
uppfattningar om något avser man att människan gör något till medveten reflektion och förenar 
en värdering till denna tanke (Lind, 2000. s.26).  
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Kvalitativ intervju 
Eftersom vårt syfte är att beskriva informanternas uppfattningar kring arbetet med IUP med 
skriftliga omdömen har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer (Svensson & Starrin, 
1996). Med den kvalitativa intervjun byggs kunskapen upp om det studerade fenomenet genom 
samtal och samspel mellan personer (Kvale, 1997). Vi har inte varit intresserade av att dra 
generella slutsatser utan vårt intresse har främst varit att undersöka några lärares inställningar till 
arbetet med IUP och skriftliga omdömen, hur de talar om ämnet och vilka uppfattningar och 
synsätt som finns.  Vi ville att intervjun skulle bli ett personligt samtal, där intervjupersonen på 
ett ledigt sätt skulle kunna uttrycka sig. Intervjufrågorna var inledningsvis så öppna som möjligt 
men frågornas karaktär var trots öppenheten fokuserade för att samtalet inte skulle riskera att 
sväva ut och komma ifrån syftet med intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Svensson och 
Starrin   (1996)  menar   att,   ”Den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar 
och följer upp vad som kan vara ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med 
undersökningen”  (s.56).   

Validitet  

Svenning (2003) menar att validiteten i en undersökning handlar om att mäta det som är avsett 
att mäta. Det finns många faktorer som kan påverka hur väl verkligheten speglas i en 
undersökning. Faktorer som kan påverka undersökningens validitet är om frågorna blir 
värderande eller otydliga i sin utformning. Det finns även risker med att utföra personliga 
intervjuer genom att situationen sker socialt. Det kan skapas en relation mellan intervjuaren och 
den intervjuade, "[f]ramförallt är risken stor att intervjupersonen svarar i en riktning som 
intervjuaren upplevs premiera" (s.120). Det finns även en risk att intervjuaren påverkar den 
intervjuade med sitt ansiktsuttryck eller kroppshållning då dessa fysiska språk kan avslöja 
intervjuarens gillande samt ogillande. Risken att tolka svaren fel finns alltid om samtalet blir 
osammanhängande. Kvale och Brinkmann (2009) framhäver att validiteten kräver att forskaren 
under hela undersökningens gång ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tyder resultaten. 

Svenning (2003) skiljer på inre och yttre validitet. Den inre validiteten försöker ge svar på frågan 
hur väl resultaten i undersökningen överensstämmer mellan teori och empiri. Inre validitet 
speglar även hur väl det praktiska har läggs upp inför studien till exempel att frågorna är 
relevanta, att undersökningspersonerna verkligen är de rätta att svara på frågorna och att antalet 
undersökningspersoner är tillräckliga för att uppnå ett resultat. Den yttre validiteten handlar om 
hur ändamålsenliga resultaten från undersökningen är i andra situationer eller grupper. 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Tillförlitligheten i ett forskningsresultat behandlas ofta i relation till frågan om resultatet skulle 
vara densamma i upprepade mätningar och oberoende av vilka personer som genomför testet. I 
vilken utsträckning det finns en variation i intervjupersonernas svar under en intervju, och i 
vilken utsträckning de kommer att ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 
2009). 

Etiska överväganden 
Vår studie kommer att följa de forskningsetiska råd som humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (1999) har utarbetat. Här beskrivs de fyra huvudkraven som vetenskaplig 
forskning måste följa. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Utifrån informationskravet och samtyckeskravet meddelade vi 
undersökningsdeltagarna om syftet med vår studie, vi gav även en beskrivning i stora drag om 
hur vi tänk genomföra studien. Vidare meddelade vi undersökningsdeltagarna att deras 
medverkan var frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 
Deltagarna delgavs även information om att alla uppgifter som vi samlar in inte kommer att 
brukas i något annat syfte än det vi angett. Vidare kommer samtliga personuppgifter att hanteras 
så att inga obehöriga kan identifiera undersökningsdeltagarna identitet.   

Undersökningspersoner 
Vi har inriktat oss på pedagoger som är verksamma i årskurs 1-3. Vi genomförde intervjuer intill 
den punkt då vi bedömde att vi fått uttömmande svar på våra frågor (Kvale, 1997). Vår studie är 
genomförd på skolor i en kommun i Norrbotten. Urvalet av undersökningspersoner baserade sig 
delvis på personer som vi uppfattade besitta kunskap och kännedom eller kunde antas vara 
intresserade av ämnet. Vi använde även oss av ett bekvämlighetsurval, där vi intervjuade 
personer som för tillfället var tillgängliga. Vi har intervjuat sex pedagoger som har olika lång 
arbetslivserfarenhet och är i olika åldrar. På grund av ett begränsat antal manliga pedagogerna i 
år 1-3 har vi endast intervjuat kvinnliga pedagoger. I vår resultatredovisning presenterar vi 
undersökningspersonerna med fingerade namn.  

Genomförande  
Datainsamlingen skedde under vecka 7-13. I anslutning till intervjuerna samlade vi in mallar och 
tidigare skrivna IUP dokument med tillhörande skriftliga omdömen. Vi inledde kontakt med 
informanterna via telefon och genom besök på deras arbetsplatser, där vi gav en kort presentation 
med namn och anknytning (Trost, 2010). Vi gav informanterna skriftlig information, 
innehållande studiens syfte och forskningsfrågor. Förtydliganden gjordes även muntligt där 
information gavs om hur vi praktiskt skulle gå tillväga under intervjun och att vi endast var 
intresserade av deras uppfattningar kring arbetet med IUP med skriftliga omdömen (Kvale & 
Brinkmann 2009).  

Intervjuerna inleddes med en orientering där vi kort berättade för informanterna om vårt syfte 
med studien och förklarade varför vi önskade göra en bandinspelning av intervjun. Sedan 
frågade vi om de hade några funderingar innan vi påbörjade inspelningen (Kvale & Brinkmann, 
2009). Den form av intervju som vi använt oss av kallas för halvstrukturerad kvalitativ intervju. 
Vi hade ett tema och förslag till frågor som vi sedan hade ett öppet samtal kring. Vi kunde under 
intervjutillfället ställa följdfrågor som inte var angivna sedan innan, utan framkom under själva 
intervjun. Intervjufrågorna varierade beroende på den intervjuade lärarens tidigare erfarenheter, 
men fokuserades på vad de ansåg om arbetet med IUP med skriftliga omdömen (Kvale, 1997). 
Frågorna kunde med hänsyn till intervjupersonens svar integreras naturligt i samtalet till exempel 
som följdfrågor, relevanta teman eller för att få en ny riktning i samtalet (Svensson & Starrin, 
1996). Vår intention var att informanterna skulle känna sig fria att berätta om sina uppfattningar 
kring arbetet före och efter utvecklingssamtalet. Syftet med intervjun var att få en mängd 
spontana uttalanden av varierande art. Vår främsta uppgift under intervjun var att vara goda 
lyssnare då det var den intervjuades uppfattningar och svar som var det centrala vid 
intervjutillfället (Svensson & Starrin, 1996). Under intervjun hade flertalet lärare med sig skolan 
mallar och autentiska IUP med skriftliga omdömen, som de skrivit till sina elever. Dessa använde 
lärarna som underlag under intervjun när de skulle beskriva och visa oss hur de arbetar med IUP 
med skriftliga omdömen. Det underlättade även för vår förståelse då de på ett konkret sätt kunde 
visa hur de gjort och tänkt. 



13 
 

I intervjustudierna utgick vi från försökspersonernas naturliga miljö, i detta fall på pedagogernas 
arbetsplats. Vid val av intervjuplats är huvudprincipen att intervjuaren uppsöker intervjupersonen 
(Svenning, 2003). Intervjuerna spelades in med diktafon för att vi skulle kunna ge informanterna 
fullständig uppmärksamhet. Att intervjun spelades in innebär även att empirin finns tillgänglig 
för forskaren att återvända till för omlyssning, där tonfall, pauser och ord registreras i en 
oföränderlig form (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi skrev ned personliga kommentarer efter varje 
intervju innehållande sinnesintryck som inte tas upp via en ljudupptagning (Svenning, 2003). 
Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan tjugo minuter till en timme. Vi lät samtalet pågå 
tills vi upplevde att samtalet började gå på tomgång och fortsatt diskussion inte skulle tillföra 
något nytt. Innan vi stängde av bandinspelningen frågade vi informanterna om de hade något 
mer de ville tillägga (Kvale & Brinkmann, 2009). Båda författarna till uppsatsen deltog under 
samtliga intervjuer.  

Datainsamling och analys 
För att hantera intervjumaterialet kan man enligt Kvale och Brinkmann (2009) dra ihop 
yttranden från intervjupersonerna för att få kortare formuleringar. Vi har valt att använda oss av 
meningskoncentrering för att analysera och tolka det insamlade intervjumaterialet. I 
meningskoncentreringen har vi sökt den grundläggande meningen av intervjupersonernas 
uttalanden. För att bearbeta och analysera data transkriberades intervjuerna kontinuerligt efter 
varje intervju. Vi genomförde transkriberingen av intervjuerna i nära anslutning till 
intervjutillfället för att lättare kunna uppmärksamma eventuella otydligheter på 
inspelningsbandet. Vi nedskrivningen av intervjuerna försökte vi återskapa intervjun så exakt 
som möjligt, där helt ovidkommande yttranden tagits bort (Trost, 2010). Under transkriberingen 
skrev vi med jämna mellanrum ned tidpunkten på uttalanden för att på ett enklare sätt kunna 
återgå till en specifik sekvens vid behov.  

 

Efter transkriberingen utförde vi en form av meningskoncentrering som till grunden är utvecklad 
inom den fenomenologiska filosofin (Kvale & Brinkmann, 2009).  Analysen av intervjun sker då 
utifrån fem steg, där vi valt att använda oss av de tre första stegen. Som ett första steg lyssnade 
vi igenom intervjuerna och därefter läste vi igenom dem ett flertal gånger för att få en 
helhetsuppfattning om vad informanterna talar om. Efter att ha fått en helhetskänsla kunde vi i 
det andra steget tematisera och fastställa vilka de naturliga meningsenheterna var utifrån 
intervjutexterna. I det tredje steget formulerade vi "[d]et tema som dominerar en naturlig 
meningsenhet så enkelt som möjligt och tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonens 
synvinkel som de uppfattas av forskaren" (Kvale & Brinkmann, 2009. s. 221). Tolkningen av 
intervjumaterialet gjordes ur intervjupersonernas synvinkel, våra förutfattade meningar får inte 
påverka intervjumaterialet. Därefter kategoriserade vi intervjuerna utifrån respondenternas 
uttalanden. I detta moment var vi ute efter att finna likheter och olikheter i uttalandena. De 
placerades in citatvis under olika teman som vi formulerat för att ge en mer samlad bild av hur 
arbetet före och efter utvecklingssamtalet kan gå till. Meningskategoriseringen resulterade i 
följande sex teman som anknyter till våra två forskningsfrågor: 

 Formen för förberedelse 
 Formen för dokumentation 
 Elevens delaktighet 
 Koppling till målen 
 Uppföljning     
 Skriftliga omdömen 
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Resultat 
Inledningsvis ger vi en presentation av informanterna. Därefter följer en beskrivande del av 
nuläget samt en beskrivning av IUP mallarnas innehåll. Slutligen presenterar vi resultatet utifrån 
studiens frågeställningar och under analysen av de transkriberade intervjuerna identifierades sex 
teman. För att illustrera lärarnas uppfattningar kring arbetet med IUP och skriftliga omdömen har 
vi använt citat från intervjuerna som vi har placerat in under följande sex teman. 

  Formen för förberedelse 
  Formen för dokumentation 
  Elevens delaktighet  
  Koppling till målen      
  Uppföljning    
  Skriftliga omdömena  

Presentation av informanterna 
Josefin är 62 år och hon undervisar i en årskurs 1 på en F-3 skola i en kommun i Norrbotten. 
Josefin blev färdigutbildad lärare 1974, vilket innebär att hon har 37års arbetslivserfarenhet inom 
yrket. Skolan har utformat en gemensam mall för IUP och gemensamma mallar för de skriftliga 
omdömen i alla ämnen som eleven får undervisning i, dessa gäller för elever i år F-3. Hon är en 
av tre lärare på skolan som nu får fortbildning i arbetet med LPP och formativ bedömning.  

Rebecka är 58 år och hon undervisar i en årskurs 2 på en F-6 skola i en kommun i Norrbotten. 
Hon har varit yrkesverksam lärare sedan 1995 och har arbetat som lärare i 12 år. Hon har 
tillsammans med kollegor i år 1-3 varit med och utformat gemensamma mallar för IUP med 
skriftliga omdömen. Skolans intention är att till hösten börja använda systemet edWise, detta är 
en plattform för hur skolor och lärare kan använda sig av ett gemensamt system i bedömning 
men även för att skriva pedagogiska planeringar.  

Siv är 53 år och undervisar i en årskurs 2 på en F-9 skola i en kommun i Norrbotten. Hon blev 
färdigutbildad lärare 1985 och har arbetat som lärare i 27 år. Skolan har en gemensam mall för 
IUP, den nuvarande mallen är hämtad från nätet. Skolan har även gemensamma mallar för de 
skriftliga omdömena. 

Alma är 63 år och undervisar i årskurs 1-3 på en F-9 skola i en kommun i Norrbotten. Hon har 
varit yrkesverksam lärare i 43 år och tog sin examen 1969. Skolan har en gemensam mall för 
IUP, den nuvarande mallen är hämtad från internet. Skolan har även gemensamma mallar för de 
skriftliga omdömena.   

Johanna är 41 år och undervisar i en årskurs 1- 2 i en F-6 skola i en kommun i Norrbotten. Hon 
har varit yrkesverksam lärare i 6 år och blev färdigutbildad 2006. Hon har tillsammans med 
arbetskollegor som tillhör samma rektorsområde, utformat gemensamma mallar för IUP med 
skriftliga omdömen och dessa är anpassade till de nya styrdokumenten.  

Alva är 63 år gammal och hon undervisar i en årskurs 3 på en F-3 skolan i en kommun i 
Norrbotten. Alva blev färdigutbildad 1971 och har varit yrkesverksam lärare i 41år. Skolan har 
utformat en gemensam mall för IUP och gemensamma mallar för de skriftliga omdömen i alla 
ämnen som eleven får undervisning i.  
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Beskrivning av nuläget 
 
Den gemensamma bilden för skolorna är att de befinner sig i ett utvecklingsskede där lärarna och 
skolorna kommit olika långt i arbetet med individuella utvecklingsplaner med skriftligt omdöme. 
Alla lärare använder sig av någon form av IUP mall som skolan valt att använda sig av, oavsett 
om den är bearbetad och formulerad på skolan av lärarna eller hämtad från internet. Det som 
skiljer sig åt är i vilken omfattning sociala mål formuleras i IUP dokumenten. Flertalet av de 
intervjuade lärarna efterfrågar likadana färdigt utformade mallar för IUP med skriftliga 
omdömen inom kommunen. Detta för att underlätta arbetet men även för att skolorna ska ha en 
gemensam syn på vad som ska bedömas. Flertalet av lärarna ansåg sig inte fått den fortbildning 
som behövs i förhållande till de förändringar som sker inom utbildningssystemet. Det råder en 
viss osäkerhet kring vad de skriftliga omdömena ska innehålla och hur de ska utformas. En lärare 
berättar om ett webbaserat verktyg som kallas edWise, vilket på skolan kommer att introduceras 
till hösten. Det webbaserade verktyg innehåller bland annat gemensamma mallar för IUP med 
skriftliga omdömen och kommer att gälla för hela kommunen. Denna lärare uttrycker att: 

För det  är  ju  mycket  jobb  många  lägger  ner  på  varje  skola  och  ingen  vet,  är  det  här  vad  vi  ska  
bedöma.  Och  det  blir  ju  lite  subjektivt  kan  jag  känna.  Men  vi  har  diskuterat    igenom,  i  de  olika  
ämnen, just det här med bedömning. Vad ska vi titta på, vad är viktigt och lite grann gradering 
så  att  säga.  (utifrån  de  nya  kunskapskraven).    

Innehåll i IUP mallarna 
Den individuella utvecklingsplanen på skola 1 börjar med namnet på eleven, elevens 
personnummer, datum för upprättande samt vilken årskurs eleven går i. Inledningsvis får eleven 
beskriva sina styrkor; Det här är jag bra på. Detta följs av en framåtsyftande planering; Mål på 
kort sikt, Mål på lång sikt. Till sist beskrivs de insatser skolan, eleven och hemmet ska göra; 
Detta ska skolan göra, Detta kan jag göra och Detta kan hemmet göra. Dokumentet avslutas 
med underskrifter av elev, lärare och förälder.   

Den individuella utvecklingsplanen för skola 2 är utformade enligt följande. Första sidan 
innehåller påståendena; Det här är jag bra på och Det här är du bra på, där både elev och lärare 
får ge sin syn på elevens starka sidor. Ovanstående följt av rubriken; Det här behöver jag bli 
bättre på. Både lärare och elev får även här ge sin syn vad eleven behöver bli bättre på. 
Dokumentet innehåller både sociala mål och kunskaps mål. Därefter följer; Hur ska jag göra för 
att nå målen i skolan och i hemmet samt Vad behöver jag hjälp med i skolan och i hemmet. 
Dokumentet skrivs under med datum, av lärare, elev och förälder. Dokumentet innehåller även 
en sida med uppföljning där; Nuläge och Uppföljning av senaste utvecklingssamtal behandlas 
och nya mål sätts upp. Dokumentet skrivs under av närvarande från skolan, av elev och av 
förälder. 

Den individuella utvecklingsplanen på skola 3 börjar med utrymme för att fylla i elevens namn, 
datum för upprättandet och vilken årskurs eleven går i. Under detta finns sex rutor med följande 
påstående; Det här tycker jag att jag är bra på, Det här tycker jag att jag behöver träna mer på, 
Det här tycker mina föräldrar att jag är bra på, Det här tycker mina föräldrar att jag behöver 
träna mer på, Det här tycker min lärare att jag är bra på och Det här tycker min lärare att jag 
behöver träna mer på. Dessa påståenden står i varsin ruta och de fyra första påståenden får 
eleven fylla i hemma med sina föräldrar innan utvecklingssamtalet. De två sista påståenden fyller 
läraren i under utvecklingssamtalet. I dokumentet ska sedan eleven formulerar tre individuella 
mål. Därefter formuleras insatser som krävs; Det här hjälper vi till med i skolan, Det här hjälper 
vi till med hemma, När och Hur följer vi upp. Under detta finns utrymme för underskrifter för 
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elev, lärare och förälder. Dokumentet innehåller även en uppföljning av mina mål. Under 
påståendet så här har jag klarat mina mål får eleven tre rutor de kan kryssa i helt, delvis och inte 
alls. Om eleven fyllt i att denne inte klarat målen skall eleven fundera över varför denne inte 
gjort det och skriva in dessa funderingar.  

Den individuella utvecklingsplanen på skola 4 innehåller först en ruta där eleven får skriva in 
mina styrkor. Därefter följt av 5 kolumner innehållande Nya mål, Hur ska jag nå målen, Vem gör 
vad?( Elev-Förälder- Lärare), Uppföljning och När? Dokumentet skrivs under med namn, klass 
och datum. 

Forskningsfråga 1 - Hur arbetar läraren med IUP med skriftliga 
omdömen före utvecklingssamtalet? 
Formen för förberedelse  

De intervjuade lärarna representerar olika sätt att förbereda sig på inför utvecklingssamtalet. 
Gemensamt för alla   lärare   är   att   de   skickar     hem   ett   frågeformulär   eller   en   enkät   före  
utvecklingssamtalet som innehåller frågor eller påståenden som berör skolarbetet, trivsel, elevens 
sociala utveckling samt vad eleven är bra på och vad eleven behöver träna mer på. Eleven får 
tillsammans med sina föräldrar besvara frågorna hemma och fylla i passande svarsalternativ. 
Svarsalternativen i de formulär vi tagit del av är graderade olika, till exempel ja, ibland eller inte 
och ja och nej. På samtliga skolor som vi utfört våra intervjustudier på används dokumenten som 
skickats hem före utvecklingssamtalet genomgående som underlag för utvecklingssamtalet.   

[m]an får som en bra överblick, både vad de tycker om skolarbetet, hur de sköter läxorna, hur 
det är på raster, hur det är med kamrater  och  så  får  de  även  skriva  ner  vad  de  är  duktiga  på  och  
vad  de  tycker  att  de  behöver  träna  mer  på.    

En av lärarna har kompletterat skolans gemensamma mall för frågeformuläret med ett ansikte där 
eleven genom att rita in ögon, näsa och mun får uttrycka hur de upplever att de trivs i skolan och 
hur de tycker att det går i skolan:  

Det här tycker jag är bra, här utgår man från känslan inte bara prat och intellektuellt utifrån hur 
man känner sig när man är i skolan, på fritids och hur det fungerar i skolan. Det här har 
jag hittat på, det är mitt eget. Det här gör inte de andra, men jag är lite bildmänniska. Det är så 
klockrent. Varje liten detalj i munnen eller ögonen återspeglar de dem har sagt.  

En av lärarna besvarar själv enkäten utifrån sin synvinkel inför utvecklingssamtalet. Hon jämför 
sedan  under  utvecklingssamtalet    sina  svar  med  elevens  svar.  Hennes  erfarenheter  är  att  elevens  
svar   överensstämmer med hennes egna svar i mycket hög grad.  

Flertalet av de intervjuade lärarnas förberedelser inför utvecklingssamtalet innefattar även 
individuella samtal med eleverna. Dels för att kontrollera elevens kunskaper men även för att 
låta eleven ge sin syn på hur det går i skolan: 

[d]är vi pratar om hur det går i skolan, vad de tycker om skolan, hur de trivs, jag tar även upp 
den sociala biten, vad de tycker om att jobba med, om det är någonting som de tycker är svårt 
som  man  behöver  träna  på.    

Alltså det är ju jag som ansvarar för hur mycket jag uppskattar att de kan, alltså man sitter ju 
med varje barn och så får de säga vad de kan och så kollar man i böcker och så får de läsa och 
berätta.  

En av lärarna använder förberedande aktiviteter som integreras i den dagliga undervisningen 
inför utvecklingssamtalet. Före utvecklingssamtalet får eleverna tid att själv besvara frågor som 
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berör både kunskapskrav men även frågor om den sociala miljön. Eleverna väljer delvis ut vilka 
arbeten de vill presentera för sina föräldrar under utvecklingssamtalet och dessa placeras in i en 
mapp: 

Så här långt har vi kommit, de har själva skrivit och valt ut det här till 
utvecklingssamtalet.[…]Jag  har  gjort  så  att   jag   tar  en  stund  då  och  då  och  så  ger   jag  dem  en  
självutvärdering i ett ämne åt gången.  

Formen  för  dokumentation    

De intervjuade lärarnas dokumentation av varje elevs sociala utveckling och kunskapsutveckling 
sker på olika sätt. Tre av lärarna använder Nya språket lyfter som dokumentation. Flertalet lärare 
dokumenterar även kontinuerligt i en särskild bok och förbereder sig innan utvecklingssamtalet 
genom att gå igenom sina anteckningar. En av lärarna uttrycker att boken fungerar som stöd vid 
bedömningen men även för att stötta eleverna i den dagliga undervisningen: 

Jag försöker ju att hela tiden under hela terminen skriva anteckningar på barnen. Jag har min 
lilla bok där jag för anteckningar alltså. Där jag i matte ser att där är allting okej, eller att jag 
ser att nu behöver vi träna mer på klockan eller vi har inte förstått det här. Så att jag hela tiden 
vet  att  man  är  på  banan.  […]Sen  har  jag  ju  det  här  gamla,  där  man  kan  kolla  av,  nya  språket  
lyfter, man ser alltså en stegring.  

En av de intervjuade lärarna utrycker att hon har en bok uppdelad i avsnitt för varje elev, i vilken 
hon kontinuerligt antecknar vad hon anser att eleven behöver träna mer på: 

Gör små anteckningar och försöker sedan sätta in det på något sätt i den dagliga 
undervisningen, kanske i hans arbetsschema.  

Tre av lärarna dokumenterar elevens kunskapsutveckling genom portfolios. Där utvalda arbeten, 
enkäter och skrivna IUP sparas för att synliggöra elevens utveckling. Portfolion uppdateras med 
jämna  mellanrum  med  arbeten  och  elevens  reflektioner  kring  dessa.  En  av  dessa  lärare  beskriver  
att hon har portfoliotimmar där hon för enskilda samtal med eleverna. Elevarbetena i portfolion 
sorteras in efter datum för att eleven tydligt skall kunna se sin kunskapsutveckling. Läraren 
hämtar en elevs portfolio och visar oss för att tydliggöra sitt resonemang: 

Här sparar eleven sitt första arbete, och sedan sparas arbeten med jämna mellanrum. Här ser 
eleven tydligt på hur denne utvecklas. Visar vad de har svårigheter med och vad de har 
förbättrat och så vidare. Eleverna formulerar med egna ord sin utveckling. Gör dem delaktiga 
och medvetna.  

Två av lärarna använder sig av ett dokument där målen i matematik är staplade i punktform. 
Dokumentationen går ut på att läraren markerar med en grön överstrykningspenna då ett mål är 
uppnått De håller för nuvarande på att utveckla denna form av dokumentation till ämnet svenska 
också. Vidare uttrycker två av de intervjuade lärarna att arbetet med dokumentation är 
tidskrävande: 

I dessa tider när dokumentationen håller på att gå en över huvudet så försöker man hitta vägar 
där det ska vara ett bra dokument och där man tydligt skall kunna se elevens utveckling. 

Alltså, det är ju betydligt högre krav, det skall dokumenteras och de skall testas. Man skall 
kolla upp hela tiden så att man vet vart man har varje barn, det är inte så lätt. Man har ju en 
ungefärlig uppfattning  men  det  är  mycket  mer  att  skriva  nu.[…]  Men  det  måste  ju  bli  på  något  
sätt så att det blir överkomligt. Man kan inte hålla på i absurdum och föra protokoll. 
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Elevens  delaktighet    

Alla intervjuade lärare utformar och använder pedagogiska planeringar för arbetsområden och 
lyfter vikten av planering. Tre av lärarna har börjat använder lokala pedagogiska planeringar 
(LPP). Dessa lärare anser att LPP underlättar när de sedan ska formulera elevens 
kunskapsutveckling i  IUP   med   de   skriftliga   omdömena. En av lärarna som använder LPP 
genomgående i alla ämnen har nu börjat integrera eleverna i utformningen av LPP. Inledningsvis 
presenterar hon de teman som ska behandlas och eleverna får utifrån dessa uttrycka vad de vill 
lära  sig.  När  den  lokala  pedagogiska planeringen är färdig visas den för eleverna, för att de ska se 
hur deras idéer fått plats i planeringen. Läraren mejlar även LPPn till föräldrarna, dels för att de 
skall få veta vad deras barn arbetar med, men även då hon anser att föräldrarna kan bidra till 
undervisningen. Föräldrarna kanske har något bra att komma med, eller något att visa upp: 

De får ju vara delaktiga från början när vi gör LPP:erna, vad skulle de vilja att vi tog 
upp?[…]Barnen  får  göra  en  brainstorming.  Till  exempel:  det  här  vill  jag lära mig om forntiden 
och utifrån det här gör vi alltså en LPP. Visar och berättar för barnen att så här blev 
LPP:n[…]Sedan försöker vi att i största mån arbeta efter den och jag berättar för barnen att det 
här ska vi bedöma.   

En av lärarna går en utbildning tillsammans med två lärarkollegor där de nu får lära sig hur man 
kan arbeta med LPP och formativ bedömning. Hon berättar att de fått i uppgift att formulera en 
LPP i ämnet engelska inför ett mindre arbetsområde som de sedan fått respons på av kursledaren. 
Vidare beskriver hon hur hon i undervisningen introducerat arbetet med LLP. Eleverna fick 
veta vad de skulle arbeta med under de kommande tre veckorna samt vilka kunskaper de 
förväntades kunna vid arbetets slut. Lärarens målsättning efter genomförd kurs är att utforma 
lokala pedagogiska planeringar  i  alla  ämnen  som  hon  undervisar  i.    

Det är ju väldigt intressant. Det är ju lite svårt för eleverna att förstå alla ord i LPPn men dem 
kom  med  bra  idéer  på  hur  man  skulle  kunna  lära  sig.[…]  De  kom  med  massa  idéer    och  vi  har  
försökt  att  genomföra  elevernas  idéer,  men  jag  har  ju  också  material  och  idéer.     

En av de intervjuade lärarna beskriver vid intervjutillfället att arbetet med att skapa mallar 
till pedagogiska planeringar är under bearbetning. De strävar efter att hitta en bra modell och 
hittills är endast huvudrubrikerna formulerade. Vidare understryker några av de intervjuade 
lärarna vikten av att kunna frångå planeringen då eleverna spontant och naturligt bjuder på 
lärandetillfällen i den dagliga undervisningen:  

Man kanske inte alltid följer en pedagogisk planering till punkt och pricka som jag har tänkt 
mig, då man ibland griper an det eleverna vill jobba med, och då kanske det blir något annat 
mål istället. Då får man ju som kolla av sedan. Men pedagogiska  planeringar  först  och  främst.    

En av lärarna uttrycker att man måste vara lyhörd för barnen och att hon inte alltid följer 
planeringen exakt. Det beror på hur barnen tar emot det hon valt att de ska arbeta med. Hon 
anser vidare att det är viktigt att ta tillvara på arbetstillfällen då barnen kommit in i arbetet och då 
inte bryta för att lektionspasset är slut. Vid sådana här tillfällen kan man även fortsätta med 
arbetet efter rasten: 

Jag kanske har planerat att idag ska det göra det här, men jag ser att idag är det inte läge för 
det. Utan då måste jag vara så professionell att jag kan ändra om i mitt tankesätt. Att jag kan 
backa ett steg, jag kanske inte alls tar det här med husdjur, utan nu är det bättre att vi fortsätter 
att räkna exempelvis.   
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Koppling  till  målen    

Flertalet av de intervjuade lärarna lyfter vikten av att eleven känner till vad de skall lära sig inom 
de olika arbetsområdena. De använder sig även av återkoppling i undervisningen för att 
tydliggöra för eleverna varför de genomfört olika arbetsmoment. Genom att utvärdera arbetet 
ökar elevernas förmåga att se vilka mål de arbetat med och vilka mål de förväntas kunna.   

Att man försöker få dem med, så att de förstår varför vi gör det här. Så att det inte bara är för 
att det är kul, utan vi ska ju faktiskt lära oss någonting ...  Till exempel när eleverna jobbade 
med  temat  husdjur  då  reflekterade  vi  tillsammans  om  varför  vi  gör  det  här?  Att  vi  ska  lära  oss  
de vanliga husdjuren vi har, vi ska lära oss vad de heter, vad de äter och vad mamman, pappan 
och barnen heter. Vi avslutar alltid med en utvärdering där vi återkopplar till arbetet, vad vi har 
lärt oss.  

Flertalet av de intervjuade lärarna lyfter att det är extra viktigt att arbeta med de sociala målen 
med elever i de tidigare årskurserna 1-3. Detta för att eleven på bästa sätt ska kunna tillgodogöra 
sig kunskapskraven och lära sig de demokratiska grunderna. De sociala målen innefattar att 
eleverna lär sig att ta ansvar och visa sin omgivning respekt, detta gynnar deras arbetsmiljö och 
gör att eleven får en förståelse för hur ett socialt samspel fungerar: 

Ja, sociala mål är ju nog jätte viktiga. För jag menar om jag inte kan koncentrera mig, kan 
fokusera på mitt arbete och om jag inta kan ha ordning på mina saker, då är det ju svårt att nå 
kunskapskraven. Det går hand i hand och har jag det inte lugnt omkring mig och känner mig 
trygg då är det också svårt att nå kunskapsmålen. Det är ju som basen för att kunna 
tillgodogöra mig det andra.   

En av lärarna uttrycker att hon använder läroplan aktivt i undervisningen vilket innebär att 
eleverna är bekant med den och har en förståelse för att den innehåller de kunskaper de förväntas 
få under grundskolan. Eleverna vet att kunskapskraven för de aktuella årskurserna finns 
presenterade i boken och att kunskapskraven bygger på en stegring så att de till slut kommer nå 
kunskapskraven för senare år, eller som denna lärare uttrycker det: 

De vet alltså att det första som står i den här är alltså värdegrunden, och det är det viktigaste. 
För att om vi kan ta ansvar för oss själva och vårat eget arbete och visar respekt åt andra får 
man en bra gemenskap brukar jag säga. Då känner man sig trygg och då klarar man allt. De vet 
också att sedan kommer målen för mellanstadiet och sedan kommer det som gäller från det att 
man får betyg. Alla mål måste därför byggas på för att de ska nå upp till det de ska veta i fyran. 
Vi pratar med fyrans lärare för att veta hur långt de har jobbat i vissa ämnen och så bygger vi 
på därifrån.  

Samma lärare pekar mot väggen längst bak i klassrummet på en jätte stor mindmap. Hon 
beskriver hur den kommit till och att den kompletteras under undervisningens gång. Eleverna 
kan konkret se vilka mål de jobbat med och klarat av, de kan med enkelhet reflektera över 
speciella arbetsområden då de använder sig av en mindmap:    

Här finns alla ämnen med och sedan kollar vi mot läroplanen att vi fått med allt, vi skriver in 
allt eftersom vi avklarat ett mål i ett ämne. Utifrån denna mindmap skriver eleverna en text om 
något av ämnena där de nämner vad det tyckt har varit roligast, vad de tyckte om sakerna vi 
gjorde  samt  hur  de  tyckte  att  det  gick  för  dem  i  ämnet.  Detta  sätts  in  i  deras  mapp  och  används  
under utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får eleven klistra ett rött hjärta på ämnet som de 
tyckt har varit roligast, detta får föräldrarna också till uppgift att göra som avslutning på 
samtalet. Elevens och förälderns placering av hjärtat stämmer i stort sett alltid överens.      

En annan lärare uttrycker att fritidspedagogen arbetar med pojk och flickgrupper och att de under 
dessa lektionspass pratar mycket om värdegrunden och hur konflikter kan lösas. Flera olika 
teman kan behandlas under dessa lektionspass och eleverna får utifrån dessa utvärdera och sätta 
upp nya mål. 
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De får ta upp problem och så försöker vi lösa det. Då vet vi ju som, vi är också med på 
utvärderingen. Både hon och jag är inne i vad som händer och om de inte riktigt vet vad det är 
de behöver förbättra sig i hjälper vi dem.  

Vidare beskriver två av lärarna att de på skolan tillsammans med eleverna arbetat extra mycket 
med de demokratiska grunderna respektive likabehandlingsplanen. Eftersom att de inte använt 
begreppen konsekvent i undervisningen kunde eleverna inte relatera till de arbeten de praktiskt 
utfört. Lärarna uttrycker att de utifrån sina erfarenheter därför mer medvetet tydliggör målen för 
eleverna i undervisningen; Följande uppfattningar presenterar två av lärarna: 

Man försöker att vara tydlig med målen. Att det här gör vi för att vi ska träna oss på att skriva, 
och det här vi gör vi för att vi ska lära oss att läsa  …Eleverna har ju jättemycket idéer som man 
får tag i och kan bygga  vidare  på  allt  eftersom.  …   I princip så har man ju nästan ett mål för 
varje lektion, för hela gruppen.  

Nu är jag noga med att använda begreppen. Till exempel det här är likabehandlingsplan, det här 
är läroplan och det här är kursplan så att de skall känna till begreppen och veta vad det handlar 
om och vad som står här, och vad ska vi kunna, och vad ska vi göra.  

Forskningsfråga 2 – Hur följer läraren upp arbetet med IUP med 
skriftliga omdömen efter utvecklingssamtalet? 
De  skriftliga  omdömena    

De intervjuade lärarna arbetar på olika sätt med de skriftliga omdömen. På en av skolorna har 
lärarna tillsammans med rektor kommit fram till att utvecklingssamtalen ska läggas i början av 
terminen eftersom att målen ska vara framåtsyftande. Hon uttrycker att syftet med individuella 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen förlorar sitt syfte om de läggs i slutet av 
terminen eftersom att det viktiga är ju vad som komma skall inte det som har varit: 

Målen ska ju syfta framåt så där pratar man om utvecklingen som skall ske och vad eleven ska 
lära  sig  så  att  det  är  inte  att  vi  lägger  det  på  slutet  och  tittar  tillbaka  utan  vi  blickar  framåt.    

Vidare ger hon en beskrivning av vad som är nytt med de skriftliga omdömena, att hon inom 
varje ämne beskriver vad som är nästa steg. Skolan tar in vikarier så att alla lärarna har hela 
dagar till sitt förfogande för att hålla i utvecklingssamtal. För denna lärare innebar det att hon 
fick fyra dagar till sitt förfogande då hon undervisar 24 elever: 

Så det är jättebra! Det är guld värt! Det är ju en klar fördel när vi får denna tid.   

En av lärarna säger att hon vet att hon inte följer de direktiv som ges i styrdokumenten när det 
gäller de skriftliga omdömen. Kunskapsutvecklingen ska inte markeras med ett x i en ruta som 
endast beskriver; på väg att uppnå målen, läraren är medveten om att varje omdöme ska befattas 
av en saklig beskrivning om var eleven befinner sig i förhållande till målen och vad som är nästa 
steg. Läraren beskriver att hon fortfarande använder ett gammalt arbetssätt som skolan tidigare 
använt som hon tycker tydliggör elevens kunskapsutveckling: 

Markerar med tuschpenna. Då får de en uppfattning om hur mycket de har kvar inom de olika 
stegen.  

Två av lärarna på skola 2 uttrycker att de bara finns två alternativ att välja mellan, antingen är 
eleven på väg att nå målen, eller beräknas nå målen i år tre. Lärarna uttrycker att de har en 
väldigt enkel dokumentation av elevens omdömen i ettan: 

Många gånger så blir det ju bara ett kryss på den blanketten.  
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Flera av lärarna uttrycker att det ställs betydligt högre krav på lärarna idag då det gäller arbetet 
med de skriftliga omdömena. En av de intervjuade lärarna uttrycker att arbetet med de skriftliga 
omdömena är bra för henne själv. 

Alltså att man liksom genomlyser barnen. För när jag tänker på när man gjort de nationella 
proven i 3an i de här ämnena och man har gjort olika saker muntligt och skriftligt. Man får ju 
verkligen en riktig profil av barnet, det tror jag ju är bra för en själv men även för barnet.  

Några av de intervjuade lärarna uttrycker att man måste vara försiktig när det gäller bedömning 
av barnens kunskaper i de tidigare åldrarna. Barnen behöver få känna att de är duktiga och att de 
klarar sig: 

Det där med bedömning, man får vara lite försiktig, för det här med utveckling, det kan ju, 
särskilt när man går på lågstadiet kan det ju vara ganska knöligt det här med läsning ibland. 
Och  helt  plötsligt  så  bara  är  den  där,  och  helt  plötsligt  så  läser  jag  bäst  av  alla  och    snabbast  av  
alla.  

Alla elever bär ju på sitt och man är olika och startar från olika nivåer men ändå förväntas man 
komma  i  mål  på  exakt  samma  månad.  Det  är  ju  märkligt.    

Uppföljning      

I vilken utsträckning lärarna följer upp elevernas mål i den individuella utvecklingsplanen 
i undervisningen skiljer sig åt mellan skolorna. De flesta lärare arbetar inte med elevernas IUP 
under terminen i undervisningen utan utvecklingsmålen följs upp under nästkommande 
utvecklingssamtal. Där de tillsammans med eleven diskuterar kring om och hur 
utvecklingsmålen infriats eller om de behöver fortsätta träna vidare på något av målen. Två av 
lärarna använder elevernas IUP som ett levande dokument i undervisningen. IUP-målen finns i 
elevens reflektionsbok respektive i arbetsschemat för svenska och matte som eleverna jobbar 
med i den dagliga undervisningen. Läraren som åskådliggör IUP-målen i reflektionsboken 
”reflexen”  använder  en  elevs  reflexenbok  för visa oss hur hon går tillväga:  

För att göra IUP:n levande för eleverna så sätter jag fast elevens IUP i reflexen. Nu har de nyss 
fått sätta in den nya och då är hans IUP mål att lära sig multiplikationstabellen, det är ju ett eget 
mål som han har. Bli säker på att skriva med små bokstäver, bli säker på att använda stor 
bokstav och punkt i meningar, träna på att skriva texter fylla ut texten med att beskriva, bli 
säker på klockan 20 i och 20 över, kvart i och kvart över.   

Vidare beskriver läraren hur eleven under reflektionstillfället får utvärdera sin 
kunskapsutveckling utifrån de individuella målen. Ibland kan utvärderingen även handla om hur 
de har de på rasten eller en utvärdering av hur arbetet fungerat under veckan. Läraren ger 
löpande feedback på vad eleven skrivit i reflexen. Boken skickas hem med eleverna varannan 
vecka för att ge föräldrarna inflytande och insyn på sitt barns utbildning där de även får 
möjlighet att bifoga kommentarer. Hennes upplevelse är att barnen aktivt reflekterar över sin 
kunskapsutveckling: 

Och så sa han vet du att fröken ett av mina mål var ju att skriva lägre texter och det gör jag ju 
nu.[...] Fröken mitt mål var att skriva med små bokstäver och det kan jag nu.  

Läraren som integrerar IUP i arbetsschemat för svenska och matematik skriver in målen från IUP 
så att de finns tillgängliga för eleven. Mål som läraren kontinuerligt dokumenterar skrivs också 
löpande in i arbetsschemat. Varje arbetsschema innehåller aktuella mål för den enskilda 
individen: 
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När man då gör arbetsschemat skriver man in det som finns i IUP:n så att man vet att man på 
något sätt ska jobba med dem. Till exempel; ska du nu jobba med att skriva, på vilket sätt vill 
du träna på att skriva? Vill du göra det på datorn? eller genom att göra serier? Barnen får ge 
egna förslag på hur de vill jobba med målen. 

 
  



23 
 

Diskussion 
Inledningsvis diskuterar vi resultaten i förhållande till vad vi i bakgrunden skrivit om; 
styrdokumenten, summativ och formativ bedömning, metakognition och reflektion, teoretiska 
perspektiv samt tidigare forskning och studier inom IUP med skriftliga omdömen. Därefter följer 
en metoddiskussion, erfarenheter för framtiden samt förslag till fortsatt forskning. 

Diskussion av studiens resultat 
Formen för förberedelse 

Enligt Lgr 11(Skolverket, 2011) har skolan som ansvar att inom ramen för undervisningen fostra 
eleverna till aktiva samhällsmedborgare. Detta genom att använda demokratiska arbetsformer i 
undervisningen som innefattar att eleven lär sig att ta personligt ansvar. Eleven har rätt till 
inflytande på sin utbildning genom att delta i planeringen av undervisningen och utvärdering då 
dessa aktiviteter bidrar till förmåga att utöva ansvar och inflytande på sin utbildning. Alla de 
intervjuade lärarna använder sig av förberedande aktiviteter inför utvecklingssamtalet. De låter 
eleverna välja ut arbeten som de vill presentera. Resultatet i vår studie visar även att flertalet av 
de intervjuade lärarna har individuella samtal med eleverna inför utvecklingssamtalet. Det går att 
göra en anknytning till det sociokulturella perspektivet på lärande som menar att resultatet av 
elevens utveckling är beroende av ett samspel mellan läraren och eleven. Lärarens stöd och 
positiva förväntningar på eleven leder till att eleven når en högre utvecklingsnivå inom den 
proximala utvecklingszonen (Dysthe, 2003). Björklid (2011) beskriver hur en samspelssituation 
med en vuxen kan göra att barnet klarar mycket mer och därmed når en högre kapacitet än den 
annars skulle uppnå. I dessa situationer tränas barnet att klara av liknande situationer i framtiden. 
Dysthe (2003) skriver att Vygotskijs grundtanke var att människan är en social varelse och 
omgivningen är därför viktig för hur individens prestationer och utveckling kommer att se ut. 
För att kunna arbeta med lärande i den proximala utvecklingszonen måste alla inblandade lärare, 
elev och föräldrar veta var eleven befinner sig i sin läroprocess och vad som är målet för 
lärandet. 

Formen för dokumentation  

Ett stöd i lärarens arbete med bedömning är att skriftligt dokumentera elevens 
kunskapsutveckling och lärande i relation till de nationella målen (Skolverket, 2008). Det går 
enligt Skolverket (2009) att urskilja tre syften med dokumentation utifrån skolans styrdokument. 
Dokumentationen ska öka elevens förmåga att själv bedöma sina resultat.  Den ska fungera som 
planeringsunderlag för elevens fortsatta lärande och ge föräldrarna information om elevens 
resultat och fortsatta lärande. De intervjuade lärarna använder olika former av dokumentation för 
att tydliggöra varje elevs kunskapsutveckling och som grund för vidare planering av den fortsatta 
undervisningen. I likhet med Skolverket (2008) som menar att det är viktigt att kunskapen 
dokumenteras för att undervisningen ska bli individanpassad. Detta stimulerar eleverna till 
fortsatt lärande. Tre av lärarna använder sig av portfoliometodik som i de flesta fall kompletteras 
med elevernas loggböcker och lärarnas egna anteckningar. Portföljerna ger eleven möjlighet att 
återgå till tidigare arbeten för att på ett tydligt sätt kunna se den utveckling som skett i dennes 
lärande. Arbetet med portfolion ger eleverna träning i att reflektera och identifiera kvalitet. 
Vidare används portfolion av lärarna som underlag för bedömning och utvärdering. Tre av 
lärarna använder sig av skolverkets bedömningsstöd Nya språket lyfter i dokumentation för 
ämnet svenska. Materialet bygger på en progression av elevens kunskapsutveckling och utgår 
från läroplanens kunskapskrav för de tidigare årskurserna. 
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Elevens delaktighet 

Den grundläggande aspekten för all form av undervisning är att läraren har en medvetenhet om 
vilka kunskaper  hon  ”[v]ill  att  eleverna  ska  utveckla,  vad  som  är målet för undervisningen och 
lärandet (Korp, 2011. s.47). Eleven ska vara delaktig i utformningen av undervisningen och ges 
möjlighet att påverka planeringen gällande innehåll, arbetssätt och vad de ska lära sig i relation 
till läroplanen (Skolverket, 2009). Tre av de intervjuade lärarna integrerade eleverna i arbetet 
med LPP. De lokala pedagogiska planeringarna har enligt Skolverket (2009) en väsentlig 
betydelse för hela IUP-processen. I utvärderingen som Skolverket (2007) gjorde efter införandet 
av IUP, framkom det att eleverna tränas i att utvärdera, dokumentera och följa upp sitt lärande 
genom att delta i förberedelsen inför utvecklingssamtalen och i skrivandet av den individuella 
utvecklingsplanen under utvecklingssamtalet. I vår studie ansåg flertalet av de intervjuade 
lärarna att arbetet med pedagogiska planeringar ger eleverna träning i att delta och påverka sin 
skolgång, de skickar även hem planeringarna till elevens vårdnadshavare. Enligt Lgr 11 
(Skolverket, 2011) har skolan till uppgift att tydliggöra för elever och föräldrar undervisningens 
mål och de krav skolan har på eleverna. Likväl som de ska tydliggöra vilka rättigheter eleven 
och föräldrarna har att påverka undervisningens utformning. I skollagen 2010:800 kapitel 10 
beskrivs de bestämmelser som gäller för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner: 

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha 
utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. 
Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till läroplanen.  

Dagens läroplan grundar sig till stora delar på Vygotskijs utvecklingspsykologiska teori om 
lärande (Säljö, 2000). Vygotskijs utvecklingspsykologiska teorier om lärande inom pedagogiken 
innebär att den enskilda eleven ges rätt att utveckla sin personlighet och kreativa potential. Detta 
i enlighet med Lgr11 som beskriver att det är viktigt att ta tillvara på elevens förmågor, intressen 
och tidigare erfarenheter. Eleverna får i planeringsarbetet uttrycka vad de önskar lära sig med 
utgångspunkt i deras intressen och tidigare erfarenheter. Lärandet omfattas även av ett samspel 
mellan eleverna och läraren. 

Koppling till målen 

Sadler i Lindström, m.fl., (2011) menar att ”[å]terkoppling (feedback) är det viktigaste inslaget i 
bedömning för lärande”  (s.14).  Inom ramen för undervisningen ska läraren ge eleven möjlighet 
att utveckla sin metakognitiva förmåga, det vill säga lära om sitt eget lärande. Det gör eleven 
genom reflektion och utvärdering (Korp, 2011). Lärarna i vår studie använder sig av reflektion, 
utvärdering och återkoppling i undervisningen för att öka elevernas metakognitiva förmåga men 
även för att de ska få en förståelse för vad som kommer att ligga till grund för bedömning. 
Flertalet av lärarna i studien betonar att det är viktigt att eleverna vet undervisnings mål och 
varför de jobbar med olika arbetsområden kopplat till läroplanen. Vidare lyfter samtliga lärare att 
de arbetar mycket med värdegrunden i de tidigare åldrarna. I likhet med Lgr 11 ska skolan 
”[ö]verföra  grundläggande  värden  och  främja  elevens   lärande  för  att  därigenom  förbereda  dem  
för att   leva   och   verka   i   samhället” (Skolverket, 2011. s.9). Flertalet av lärarna lyfter detta 
uppdrag som en av de viktigaste grundpelarna för att arbetsmiljön ska fungera och därmed 
stimulera eleverna till ökad kunskapsutveckling. 
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Skriftliga omdömen 

De skriftliga omdömena bygger på en formativ bedömning av elevens lärande. Den formativa 
bedömningen ska innehålla en beskrivning av de kvalitativa nivåer av kunskap som eleven 
påvisar i de arbeten som görs eller redovisas muntligt (Skolverket, 2009).  

I likhet med de delstudier som genomförts av Skolverket (2010) visar vårt resultat att de 
skriftliga omdömen av lärarna ses som ett betydelsefullt verktyg för att främja elevens lärande. 
Däremot tycker flertalet av de intervjuade lärarna att uppdraget är tidskrävande och i viss mån 
otydligt gällande vilka kunskaper som ska bedömas. Lärarna anser att den summativa 
bedömningen som görs inför utvecklingssamtalet borde omfattas av riktlinjer för att en likvärdig 
bedömning ska kunna genomföras på alla skolor. Skolverket (2009) beskriver att omdömena har 
en summativ karaktär eftersom att elevernas kunskaper beskrivs i relation till kursplanens mål 
men även för att de ges i skriftlig form och visas för vårdnadshavaren.. Vidare uttrycker lärarna i 
vår studie att man måste anta en viss försiktighet när det gäller bedömning av elever i unga 
åldrar och understryker att eleverna måste få känna att de är duktiga och att de klarar sig. 

Vi anser att resultatet i vår studie går att anknyta till Skolverket (2010) som konstaterar att 
skolorna befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede vilket innebär att skolorna arbetar på 
olika sätt med de skriftliga omdömen samt att skolorna har valt olika vägar för att uppfylla 
uppdraget. I likhet med denna studie ser vi att arbetet på de olika skolorna ser olika ut, respektive 
att de kommit olika långt i sitt arbete. Några lärare anser att de skriftliga omdömena ökar deras 
egen medvetenhet om var eleven befinner sig och en av de intervjuade lärarna uttrycker att hon 
uppfattar att eleven har behållning av det skriftliga omdömet.  

Uppföljning  

Lindström, m.fl., (2011) menar att den formativa bedömningen har olika syften bland annat för 
att stödja eleven i dennes lärandeprocess men även som ett stöd för undervisningen. Det är därför 
viktigt att eleven delges information om var eleven befinner sig i förhållande till 
kunskapskraven, samt att eleven blir medveten om vilka insatser som krävs för att utvecklas 
vidare. De menar även att bedömning och lärande ska ske kontinuerligt och inte som den 
summativa bedömningen, i slutet   av   en   årskurs.   Inom  undervisningen   innebär  det   att,   ”För   att  
kunna bedöma elevernas arbete, måste läraren ha en uppfattning om vilka kunskapskvaliteter och 
kvalitativa  nivåer  som  är  relevanta  för  en  för  en  viss  uppgift”  (s.15).  

Uppföljningen av den individuella utvecklingsplanen i undervisningen varierar mellan lärarna. 
Två av de intervjuade lärarna arbetar aktivt i undervisningen med de individuella mål som 
formulerats i IUP. Båda dessa lärare genomför utvecklingssamtalen tidigt under terminen 
eftersom att målen skall vara framåtsyftande. Målen integreras i den dagliga undervisningen på 
olika sätt och båda lärarna uttrycker att det är viktigt att eleverna är medvetna om att målen är 
från deras egen IUP. Under arbetstillfällena får eleverna utveckla sina metakognitiva strategier, 
eleven får träning i att planera, följa upp och utvärdera sitt arbete. Enligt Strandberg (2009) ska 
den formativa bedömningen i IUP leda till att eleven ser de processer som leder till lärande och 
att kunskapsmålen fungerar som ett verktyg i det dagliga arbetet.  

De lärare som inte arbetar aktivt i undervisningen med målen ur elevens IUP gör en uppföljning 
vid nästkommande utvecklingssamtal, om det inte rör sig om kortsiktiga mål. I likhet med 
Skolverket (2010) visar resultatet i vår studie att det koncentreras mindre uppmärksamhet på den 
framåtsyftande delen i IUP i relation till de skriftliga omdömena. Den framåtsyftande delen 
tenderar i vissa fall att bli en symbolisk handling. Enligt Skolverket (2010) innebär det att 
planeringen av undervisningen eller elevens lärande inte gynnas.  
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Metoddiskussion 
Diskussion om studiens validitet och reliabilitet 

Under processens gång har vi strävat efter att använda oss av så aktuella och relevanta 
informationskällor som möjligt för att stärka validiteten i studien. För att uppnå hög validitet är 
teorin utvald för att vi ska kunna ge svar på våra forskningsfrågor och uppfylla syftet med 
studien. För att stärka den yttre validiteten anpassades de frågor vi ställde under intervjun efter 
syftet med vår studie. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor där vi uppmanade informanterna 
att vidareutveckla sina svar för att försäkra oss om att vi uppfattat deras utsagor korrekt för att 
stärka validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom att vi använde ljudinspelning kunde vi 
efter varje avslutad intervju lyssna igenom materialet, och korrigera otydliga frågeställningar 
inför nästkommande intervju. Ljudinspelningen säkerställer även att inte relevant information 
skulle falla bort. Vi utförde intervjuerna tillsammans och sedan läste vi enskilt igenom de 
transkriberade materialet. Därefter förde vi en diskussion kring vad vi uppfattade var 
konsensusen i varje intervju. 

Vi var vi noggranna vid formuleringen av intervjufrågorna under intervjun, så att de inte skulle 
anta en ledande karaktär för att öka reliabiliteten i vår studie (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Reliabiliteten i vår studie handlar om hur väl vår tolkning av lärarnas uppfattningar beskrivs och 
stämmer överens med de teman vi utformat. För att visa hur vi tolkat och tagit ställning till 
lärarnas uttalande har vi placerat citat under olika teman. Vi utgår från att de intervjuade på ett 
uppriktigt sätt har besvarat våra frågor, men är medvetna om att det alltid finns en risk att de inte 
svarat helt uppriktigt.  

Vi valde att utföra en kvalitativ fallstudie där vi använde personliga intervjuer för 
faktainsamlingen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det krävs omfattande träning för att bli 
en skicklig intervjuare. De säger vidare att man bör ha en provintervju för att förbereda sig och 
kunna korrigera frågorna. Vi gjorde en provintervju, där författarna verkade som testobjekt. 
Denna förberedelse visade sig vara viktig, då vissa frågor och teman visade sig svåra att hantera. 
Det ledde till en korrigering som gjorde att intervjuerna kunde genomföras på ett bättre och mer 
träffsäkert sätt. Utifrån den teori vi behandlar i kapitel 2 sammanställde vi de definitiva 
intervjufrågorna. Då vi valde att provintervjua varandra vet vi att en vanlig fallgrop är att man 
styr frågorna så att dessa kan bli ledande och därmed kan den vetenskapliga trovärdigheten 
äventyras. Vår avsikt var att vara medveten om detta och på så vis kunna undvika att ställa frågor 
som leder till ett visst svar. Vi kan med säkerhet säga att våra avsikter varit att förhålla oss så 
neutrala som möjligt, både avseende tonfall, kroppsspråk och egna åsikter.  

I genomförandet har beskrivits att vi valde att inte ha ett strängt formulerat frågeformulär utan 
frågorna fungerade som ett stöd för oss under samtalet. Valet att inte använda strängt 
formulerade frågor under särskilda teman försvårade vid resultatanalysen. Samtidigt ville vi som 
ovan beskrivits inte styra svaren genom att använda ett strängt formulerat frågeformulär, utan 
avsikten var att kunna erhålla de med sanningen mest överensstämmande svaren från våra 
intervjuobjekt. Den som blir intervjuad bör få utrymme att lägga ut texten gällande sin 
uppfattning om arbetet med IUP med skriftliga omdömen, var vår mening. Genom den 
fenomenologiska ansatsen försökte vi att genomföra vår studie förutsättningslöst och därför blev 
det centrala för analysen de teman som lyftes av våra sex informanter.  

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de etiska överväganden som en vetenskaplig studie bör följa. 
Informanterna fick innan intervjun information av oss kring studiens etiska perspektiv, deras 
samtycke var startskottet för oss att påbörja intervjun. Vi har varit medvetna om att kvalitativa 
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intervjuer sätter den intervjuade i en känslig och intim situation och därför har vi i varit noggrann 
med att väga etik och vetenskap mot varandra.  

Intervjuerna spelades in med en diktafon, för att försäkra oss om god inspelningskvalitet testade 
vi utrustningen före intervjutillfället. Intervjuerna bör genomföras på en lugn och avskilt plats för 
att i största möjlig mån minska störningsmoment (Kvale, 1997). Om den intervjuade blir 
avbruten under intervjun kan den intervjuade tappa koncentrationen och sammanhanget kan 
tappas bort. Utifrån en lärares önskemål genomfördes intervjun i ett personalrum som låg i 
anslutning till klassrummen, där både barn och kollegor vistades under intervjun. Detta bidrog 
till att ljudupptagningens kvalitet försämrades, vilket försvårade transkriberingsarbetet. 
Ovanstående hade vi i åtanke under nästkommande intervjuer och dessa genomfördes på bra 
platser för ändamålet.  

För att analysera och tolka intervjumaterialet använde vi av oss av meningskoncentrering. I 
första steget där försökte vi erhålla en bild av hela intervjun. Vi lyssnade på intervjun i sin helhet 
och försökte att fastställa vad intervjun i sin helhet handlar om. Vi försökte, vidare, i första steget 
att utelämna detaljer och enligt principerna som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ville vi 
skaffa en känsla för intervjun. Andra steget är en naturlig fortsättning på första steget och syftar 
till att tematisera de naturliga meningsenheterna i intervjuerna som de utrycks av 
intervjupersonerna. Denna del syftar till att i vårt omfattande material ta ut de övergripande 
teman intervjuerna innehöll. Tredje steget var att, baserat på de två inledande delarna, formulera 
de teman som dominerade meningsenheterna, så enkelt som möjligt. En viktig del i detta steg var 
även att tematisera uttalandena utifrån intervjupersonernas synvinkel som de uppfattades av oss. 

Särskild vikt lades vid att tolkningen av materialet skulle göras ur intervjupersonernas synvinkel, 
vi försökte hela tiden vara medvetna om att vi skulle kunna misstolka utsagorna enligt våra 
förutfattade meningar kring svaren på frågorna. För att minska risken för missförstånd och att vi 
själva skulle påverkade svaren åt något håll gjorde vi en uppdelning initialt. De båda författarna 
läste igenom materialet och kom med individuell tolkning, därefter lades vikt vid att enas om de 
svar som låg intervjupersonernas avsikter närmast.  

Vi vill även tillägga att det finns något enstaka uttalanden från informanterna som har 
anknytning till våra forskningsfrågor men som vi inte lyckats föra in under något av våra teman 
och att det i någon mån skulle kunna uppfattas som en av författaren styrd avvikelse. 

Erfarenhet för framtiden  
Denna fallstudie har gett oss många nya perspektiv att fundera över. Vi tar med oss 
erfarenheterna av att dokumentera elevernas kunskapsutveckling, samt att vi som lärare 
synliggör utvecklingen för eleverna i form av återkoppling och reflektion. Här ser vi hur viktigt 
det är att vi i vår undervisning använder oss av lokala pedagogiska planeringar. Där det tydligt 
framgår vad målet med undervisningen är, kopplat till kursplan och läroplan, vilket innehåll som 
ska behandlas, vilka arbetsmetoder och redovisningssätt som ska användas samt vad 
bedömningen grundar sig på.  

Vidare har vi fått en fördjupad kunskap kring arbetet med de individuella utvecklingsplanerna 
samt dess syfte och innehåll.  Vikten av att målen beskrivs tydligt så att eleven förstår dem och 
därmed kan värdera vilka insatser som krävs av dem. Samt hur lärandet ska gå till i riktning mot 
kunskapskraven och vilka insatser det kräver av skolan, läraren och den pedagogiska miljön. Det 
väsentliga syftet med utvecklingssamtal och skapandet av IUP är att stärka elevens utveckling 
och lärande. Lindström, m.fl., 2011 menar att: 
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Några faktorer för att utvecklingssamtalen ska fylla en sådan funktion tycks vara att läraren 
förstår hur uppföljningen används formativt, hur komplex kunskap och kompetens kan 
synliggöras genom tydliga uppföljningssystem, hur eleven ska hjälpas att utvecklas en 
självvärderingskompetens och hur lärande samtal organiseras (s.105).  

Vi inser hur viktigt det är att vi som lärare ser möjligheter istället för begränsningar. Att vi 
ständigt har en vilja att utvecklas som pedagoger och inte fastnar i   gamla   hjulspår.   ”Med  
didaktisk medvetenhet öppnas möjligheter för eleven att lära sig metoder för ett framgångsrikt 
livslångt  lärande” (s.105). 

Intervjuerna har även bidragit till att vi sett vikten av att ta till vara på de enorma erfarenheter 
och kunskaper som våra blivande kollegor besitter.  Samtalets betydelse mellan lärare får inte 
underskattas för det är här vidare reflektioner över innehåll, arbetssätt och arbetsformer berikas 
och utvecklas.  

Avslutningsvis vill vi lyfta våra reflektioner kring lärarutbildningen innehåll. Det ingår i vårt 
uppdrag att dokumentera, följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling men i det flesta 
kurser vi läst berörs inte ämnet, vilket känns mycket märkligt.  

Framtida forskning  
Vi har i vår studie valt att utgå från lärarnas perspektiv och undersökt deras erfarenheter och syn 
på arbetet med individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Det vore intressant att 
göra en studie där ett urval skulle ske utifrån skolor som anser sig kommit långt i arbetet, där 
IUP fungerar som ett bra verktyg för elevens utveckling och lärande. Vidare tycker vi att det 
skulle vara intressant att göra en liknande studie men ur ett elevperspektiv. Vilken inverkan 
eleverna uttrycker att de individuella utvecklingsplanerna respektive skriftliga omdömen har för 
deras lärande, företrädelsevis med äldre elever.   
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