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ABSTRACT 
Syftet med denna studie är att studera individuella utvecklingsplaner i skolår 2 för att 
vinna kunskap om vad som ligger som utgångspunkt för lärares bedömningar av 
eleverna. För att kunna ta reda på detta samlades 91 ifyllda individuella 
utvecklingsplaner in för att sedan analyseras via en kvalitativ textanalys. För att 
förtydliga resultatet av studien har den kompletterats med kvantitativa inslag. I 
resultatet framstod det att kunskapsaspekter är det som framkommer mest. Svenska 
framstod som mest eftersträvansvärt inom kunskapsaspekterna. Vidare visade 
resultatet på att eleven hade det största ansvaret att ta till sig kunskapen. Hur 
ansvarsfördelningen såg ut mellan hemmet och skolan var i resultatet att skolan hade 
det största ansvaret för att stötta eleven under skolgången. 
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 1. INTRODUKTION 

Bedömning är något vi alla på något sätt har upplevt i skolan. Idag bedöms elever 
bland annat utifrån den individuella utvecklingsplanen. Från och med den första 
januari 2006 ska en så kallad individuell utvecklingsplan (IUP) fyllas i för varje 
enskild elev från och med första dagen i skolan (SFS 1994:1194 ). Den individuella 
utvecklingsplanen ska vara ett hjälpmedel för eleven att uppnå kunskapsmålen i 
läroplan och kursplaner. Den individuella utvecklingsplanen är inriktad på att 
bedöma elevers prestationer utifrån hur lärarna har tolkat de lokala målen. Genom 
erfarenhet av vår egen skolgång, verksamhetsförlagd utbildning och vikariat har vi 
fått uppfattningen att lärare har en stor makt gällande elevers bedömning. En 
individuell utvecklingsplan kan vara ett hjälpmedel i lärares dokumentation av 
elevers kunskaper och ska enligt Skolverket (2005) tydligt visa hur elever befinner 
sig kunskapsmässigt med de mål som finns. Våra tankar är inriktade på att undersöka 
vad det är som bedöms och vad det är som framstår som eftersträvansvärt i dagens 
skola, och hur formulerar lärare hur elever ska uppnå målen? 
 
Tidigare användes bedömning främst för att kontrollera vad eleverna lärt sig, 
ändringen som vi ser idag är att bedömning också ska användas som ett redskap för 
att stödja eleverna i deras lärande (Lindström & Lindberg, 2005). En tanke som 
framträdde när vi läst in oss på ämnet blev att bedömning på olika sätt kan påverka 
elever. Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver om olika påverkningar på 
elever. Bedömningen kan öka motivationen hos eleven samtidigt som en bedömning 
också kan påverka en elevs syn på sig själv och tilliten till sin egen förmåga, både 
positivt och negativt. På vilket sätt elever blir bedömda kan också i hög grad påverka 
elevers lärande. Bedömningen styr hur elever lär sig och påverkar deras syn på vad 
som är viktig kunskap (a.a.). Hur formulerar sig lärare idag gällande elevers 
prestationer om vad som är viktig kunskap? 
 
Bedömning är idag ett mycket aktuellt ämne som engagerar flera parter inom skolan. 
Regeringen tycker att informationen till elever och föräldrar om hur eleven 
kunskapsmässigt ligger till i förhållande till målen behöver förtydligas. Tankar som 
dyker upp är om den individuella utvecklingsplanen är ett redskap för det? Staten har 
gjort en utredning Tydliga mål och krav i grundskolan (SOU 2007:28) som visar på 
att skolans målstyrda system inte är tillräckligt tydligt. 
 
Det som ska ligga till grund för den individuella utvecklingsplanen är lärares 
sammanfattade bedömning av elevens kunskaper. Elever ska med hjälp utav den 
individuella utvecklingsplanen stärka sitt inflytande över sina studier (Skolverket, 
2005). Syftet med de individuella utvecklingsplanerna är också att göra målen 
tydligare när det gäller att planera och bedöma elevers kunskaper 
(Utbildningsdepartementet, 2001). Vad anser lärarna som viktigt att skriva ner med 
utgångspunkt ifrån målen? På vem ligger det största ansvaret att stötta elever? 
Hemmet, eleven eller läraren? 
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 2. BAKGRUND 
Under detta avsnitt kommer den individuella utvecklingsplanens utgångspunkter 
först att belysas. Därefter kommer den individuella utvecklingsplanens syfte och 
innehåll att tas upp för att få en förståelse för hur de individuella utvecklingsplanerna 
ser ut i skolan. Sedan beskrivs olika bedömningsformer samt olika synsätt på 
kunskap och lärande. Kapitlet avslutas med tidigare forskning. 
 
I studien används mestadels använda oss av förkortningen IUP som står för 
individuella utvecklingsplaner. 
 

 2.1  Individuella utvecklingsplaner 
I Skolverkets allmänna råd för den individuella utvecklingsplanen (2005) står det att 
för att skolan ska ha underlag att kunna informera elev och vårdnadshavare om 
elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bör elevens lärare dokumentera 
elevens utveckling och lärande. Tillsammans med andra lärare bör läraren använda 
ett gemensamt och verklighetsförankrat språk i dokumentationen. Lärare bör även ha 
gemensamma rutiner och former för den individuella utvecklingsplanen. Innan 
utvecklingssamtalet bör både elev och vårdnadshavare få möjlighet att förbereda sig. 
Lärarens uppgift är att ge elev och vårdnadshavare information om hur elevens 
utveckling och lärande förhåller sig till de statliga styrdokumenten och de lokala 
målen vid utvecklingssamtal. Det ska även vara ett möte där alla ska mötas som 
jämlika. Det innebär alltså att det sker en uppföljning av eleven för att sedan bli en 
utvärdering som sedan blir ett underlag till ett utvecklingssamtal 
(Utbildningsdepartementet, 2005).  
 
Den individuella utvecklingsplanen avser elevens framtidskunskaper och bör ge 
eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina egna studier. Elevens egen 
vilja och kapacitet att lära ska uppmuntras och stärkas och delaktigheten för eleven 
och vårdnadshavaren ska stärkas. Den individuella utvecklingsplanen bör också 
konkret beskriva vilka insatser som skall göras för att eleven ska utvecklas för att 
uppnå målen. (Utbildningsdepartementet, 2005). 
 
I de allmänna råden (2005) står det även att innehållet i den individuella 
utvecklingsplanen ska utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. IUP:n 
ska innehålla verklighetsrelaterade mål och mål som eleven kan uppnå. Målen bör 
vara både långsiktiga och kortsiktiga och i dessa ingår delmål som eleven kan nå 
(a.a). Skolverket (2005) ger rådet att inte ge eleven för många mål då det är lättare 
till framgång för eleven om målen är färre. IUP:n bör sträva efter att positiva 
förväntningar på eleven lyfts fram och att eleven själv får se sitt arbete och sin 
process vilket genererar att eleven har motivation att fortsätta. Arbetet blir även 
hanterbart och begripligt (a.a.). Enligt Ann-Christine Vallberg Roth och Annika 
Månsson (2003) är syftet med en individuell utvecklingsplan och dokumentation 
mångfaldig. Det rör sig om att öka elevens ansvarstagande och delaktighet, att 
elevens lärande och utveckling ska bli synligt, att motivationen ska öka, att 
måluppfyllelsen ska öka. Vidare syftar dokumentationen till att få underlag för 
utvecklingssamtal, bedömning, betyg och anpassning av arbetsuppgifter samt att få 
underlag vid övergångar mellan skolformer. Med hjälp utav utvecklingssamtal följs 
elevens utvecklingsplan ständigt upp och utvärderas (a.a.). Den individuella 
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utvecklingsplanen ska inte innehålla tyckande om elevens personliga egenskaper 
utan bedömningar ska vara pragmatiska och grundade i relation till läroplanernas och 
kursplanernas mål, men också till de delmål som satts i tidigare utvecklingssamtal 
(Utbildningsdepartementet, 2005). Tomas Kroksmark (2002) skriver om 
konstruktionen av systemet och menar att det finns inbyggda problem som bör 
återgärdas. Vidare menar han att det är svårt att omsätta målbeskrivningarna i 
kursplanerna till praktiskt handling vid bedömning.  

 Sammanfattning 
Den individuella utvecklingsplanen används som hjälpmedel för att förtydliga för 
föräldrarna hur elevernas utveckling skett jämfört med lärares tolkning av de lokala 
målen. Den individuella utvecklingsplanen bör alltså vara framåtsyftande och ska 
förtydliga för eleven hur han eller hon ska nå de uppsatta målen. Den individuella 
utvecklingsplanen bör också innehålla konkreta tillvägagångssätt som eleven kan 
tillämpa för att komma vidare i sin utveckling. Det är alltså av stor vikt att både 
föräldrarna och eleverna har fått vetskap om hur de enskilda skolorna har tolkat de 
olika läroplans- och kursplanemålen. 
 

 2.2 Bedömning 
För att klarlägga vad vi menar med bedömningar har vi valt att utgå ifrån Grant 
Wiggins (1993) som gör innebördsdefinitioner av bedömningar. I en bedömning 
består lärarens arbete av att vara intresserad av elevens process och totala utveckling. 
Det gäller såväl kunskapsmässigt, språkligt, känslomässigt som socialt (a.a.). Vi har 
först valt att belysa bedömning ur ett historiskt perspektiv för att få en förståelse 
kring hur bedömning har utvecklats. Vidare tas den postmoderna bedömningen upp 
för att belysa hur bedömning kan se ut idag. 
 

 2.2.1 Bedömning i ett historiskt perspektiv 
I historisk forskning om kunskapsbedömningar har fokus ofta legat på 
bedömningarnas användning och mer som kvalificerande i urvalssammanhang. Detta 
är dock en alltför ensidig syn på varför kunskapsbedömningar tillkommit som 
praktik (Pettersson, 2007). Prov var den vanligaste formen av kunskapsbedömningar 
i tidig modern skola. Proven formaliserades allt kraftigare mellan 1500-talet och 
1800-talet och skulle idag kallas summativa bedömningar, men bedömningarna av 
proven skulle inte stå i konflikt med kunskapssynen i de tidiga skolåren som de gör 
idag (a.a.). Proven kan till och med sägas ha varit ett stöd för lärandet. En förklaring 
till det ligger i läroverkens engagemang för språket och sanningen (a.a.). 
 
De första läroverken kallas ofta latinskolor. Enligt Christian Lundahl (2007) stod 
dessa skolor för en kunskapssyn som satte språket i centrum därav skedde 
undervisningen och läsningen på latin. Examinationer, repetitioner och förhör ansågs 
vara den främsta didaktiska metoden för att öva minnet. Den muntliga examinationen 
ansågs främja minnet. I texten var det i stället omdömet som skulle tränas och 
utvecklas (a.a.). 
 
Vad som händer i övergången till modern tid är att kopplingen mellan 
bedömningarna och lärandet tonas ned och istället förstärks kopplingen till de 
administrativa syftena och klassificeringen av individerna. Då skriftliga kunskaper 
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inte examinerades förrän 1859 framstod det att kunna saker utantill och det mer fria 
tänkandet som en viktigare egenskap att bedöma (Lundahl, 2007). Samhället litade 
på lärarnas bedömningar eftersom det var lärarna som utvecklade rutinerna för att 
examinera och pröva elevernas kunskaper. Detta förhållningssätt ändras grundligt 
under 1900-talet. Då försvinner lärarnas inflytande successivt över vad som ska 
bedömas och hur det ska bedömas. Under 1900-talet börjar det att blir möjligt att 
prata om kunskapsbedömningar som mera pedagogiska redskap än som 
sorteringsinstrument. Kunskapsbedömningarnas funktion markeras nu också som 
utvärderingsinstrument (a.a.). 
 
I syfte för att dels anpassa kursplaner efter «det normala barnet« och dels för att 
hänvisa de mindra normala till hjälpklasser, genomförs med början under 1940-talet 
en rad intelligens- och skolmognadstester. Lärare som var delaktiga 
intensivutbildades i testningsmetodik bland annat på Barnens ö, där arbetarbarn IQ-
testades under loven (Lundahl, 2007).  
 
Enligt Lundahl (2007) har svensk forskning handlat om kunskapsbedömningar och 
om bedömningars sociala konsekvenser. Den forskning om bedömning har handlat 
om kunskapsbedömningar och då framför allt handlat om betyg (a.a.). 
 

 2.2.2 Bedömning ur ett postmodernt perspektiv 
Behovet av att finna nya vägar för att motivera elever, – särskilt svagpresterande 
elever, kan vara en del av förklaringen till att lärare, politiker och utbildningsforskare 
på senare tid har sökt så intensivt efter nya former och funktioner för 
kunskapsbedömning (Korp, 2003). Korp (a.a) skriver att dagens diskussioner om 
prov inte handlar så mycket om sortering och konkurrens, som djupinlärning, 
självförståelse och individualiserad undervisning. På grund av att forskning som rör 
människors tänkande och mänskligt handlande har intensifierats och inte kan utgå 
från samma tekniska kunskapsintresse som naturvetenskaperna, har det skett ett 
paradigmskifte, det vill säga ett nytt tankemönster eller tankesätt (a.a.). Den 
forskning inom pedagogiken som bygger på intelligenstestning förkastas inte och har 
inte upphört, med den kvalitativa forskningen som försöker förstå sammanhanget 
mellan människors olika sidor och utgår från till exempel det konstruktivistiska 
kunskapsbegreppet, har utvecklat sina metoder som gör att de har en vetenskaplig 
legimitet som de inte hade förut (a.a.).  
 
Validiteten i vetenskapliga begrepp har kommit att utmanas och ges nya tolkningar 
(Korp, 2003). Utmärkande för en postmoden vetenskap är att den fokuserar på 
språket och tecknen snarare än en yttre verklighet, som kan betraktas antingen som 
oåtkomlig för vetenskapen eller som inte existerande. Ett resultat av detta när det 
gäller elevers bedömning har dessa frågor som gäller validiteten fått ett ökat intresse. 
Förändringar till det postmoderna synsättet gäller vad, hur och varför man bedömer 
och vem som bedömer (a.a.). Exempel på intressefrågor och en postmodern syn på 
bedömning är:  

Vad är det egentligen som proven testar och vilka försanthållande om 
kunskap och mänskliga relationer bygger de på? Hur förhåller sig 
provens frågor till den specifika undervisningen? Gynnar formen eller 
valet av exempel systematiskt en eller annan grupp av elever? Vad beror 
det i så fall på?(a.a., s.47)  
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Tankar om att undervisningen ska utgå från elevers intressen och erfarenheter och 
vara individuellt anpassad, att lärare och elever ska ha en bra kontakt, och att lärarens 
roll inte innebär att vara auktoritär och disciplinerande har uttryckts av många 
pedagogiska filosofer i tiden. Några kan nämnas och är Jean-Jacques Rousseau, John 
Dewey och Ellen Key. Detta har emellertid visats att sådana ideal knappast varit 
utmärkande för verksamheten i det allmänna skolväsendet i Sverige (Korp, 2003). 
 
Korp (2003) tar upp en fråga där hon undrar vilka konsekvenser angående elevernas 
lärande har med tanke på prov som utformats av de undervisande lärarna. Vad har 
detta för omedelbara konsekvenser för elevernas betyg? I en studie av Paul Black 
och Dylan William (1998) fann de att utformandet av proven med syfte att ge lärare 
och elever maximal information om elevers kunskaper, behov och framsteg 
resulterade i ett påtagligt bättre resultat på nationella prov för eleverna (a.a). Black 
och William (1998) skriver vidare att det nya provparadigmet alltså innebär att alla 
elever kan lära sig. Skolans innehåll ska vara utmanande och inriktat mot ett 
komplext tänkande och problemlösning. Den bör även vara inriktad på att lära ut 
strategier för tänkande och reflektion. Intellektuella förmågor är social och kulturellt 
utvecklade och elever konstruerar kunskap och förståelse i ett socialt sammanhang. 
Det nya lärandet formas av tidigare kunskap och kulturella perspektiv och kognitiva 
prestationer är beroende av situation och personlig identitet (a.a.). 
 
Korp (2003) skriver att bedömning i klassrummet bör ske genom att dela ut 
utmanande uppgifter för att stimulera komplext tänkande. Läraren ska fokusera på 
lärprocessen såväl som resultatet. Bedömningen sker formativt för att stödja elevers 
lärande och förväntningarna görs tydliga för eleverna. Eleverna ska vara aktiva i 
utvärderingen av sitt eget arbete. (a.a.). Avslutningsvis används bedömningen för att 
utvärdera undervisningen såväl som elevernas lärande och Elisabeth Nordin – 
Hultman (2006) skriver att numera är det inte bara det som eleverna gör som bedöms 
längre, utan nu bedöms även hur eleverna är. 
 

 2.2.3  Olika bedömningsformer 
Under detta avsnitt kommer kriterierelaterad bedömning, normrelaterad bedömning, 
självbedömning, muntlig bedömning, summativ bedömning och formativ bedömning 
att belysas för att visa på olika sätt lärare kan bedöma eleverna. 

 Kriterierelaterad bedömning  
Enligt Bengt Selghed (2006) utgår kriterierelaterad bedömning ifrån att formulera 
undervisningsmål som genererar till att fler elever kan uppnå målen och kriterierna. 
Bedömningen inom denna kategori kan också visa att det finns flera olika sätt att visa 
sin kunskap och sitt kunnande. I den kriterierelaterade bedömningen kan lärare tränas 
i att göra likvärdiga och rättvisa bedömningar av elevens olika prestationer. 
Kriterierna och målen bildar alltså underlaget för bedömningen av en i förväg 
bestämd kunskap som eleven ska behärska. Huvudsyftet är att konstatera om eleven 
tillägnat sig vissa bestämda kunskaper eller färdigheter och inte att jämföra och skilja 
elever åt. Resultatet av vad eleven presterar bedöms inte efter gruppen. Syftet är att 
tydliggöra vad eleven klarar av att prestera, alltså vilka kunskaper och färdigheter 
eleven förvärvat (a.a.). 
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 Normrelaterad bedömning 
Selghed (2006) skriver att den normrelaterade bedömningen utgår ifrån att läraren 
bedömer elevens kunskaper gentemot andra elevers prestationer. Denna 
bedömningsprincip är användbar i situationer där det handlar om att välja ut den eller 
de bäst lämpade för exempelvis fortsatt utbildning. I denna bedömning är syftet att 
kunna se elevers olika resultat och rangordna dessa. Fokus ligger på att göra och hur 
bedömningen ska utföras – alltså reliabiliteten. Mätbarheten är en väsentlig del i 
bedömningen (a.a). Selghed (a.a.) anser att det är angeläget att konstruera 
provuppgifter som möjliggör variation för att kunna särskilja elevernas prestationer. I 
denna bedömningsform är det inte intressant att eleverna får göra provuppgifter som 
alla klarar, eller alla misslyckas med de då det är kunskaper och färdigheter som 
efterfrågas och dessa ska vara jämförbara. Exempel på denna bedömningsprincip var 
under det tidigare normrelaterande betygssystemets tid standardproven i grundskolan 
(a.a.). 
 

 Självbedömning 
Enligt Mats Oscarsson (1998) är skolan utformad så att lärare ska lägga stor 
tyngdpunkt på att ge eleverna kunskaper om hur de bedömer sig själva, sina 
färdigheter och inlärningseffekter. Eleverna måste även få möjligheter att lära sig vad 
de olika betygskriterierna betyder, kunna använda dem för att värdera sitt eget arbete 
och även ifrågasätta dem. Att engagera eleverna i diskussioner om kring kvalitéer 
och få dem att reflektera över sitt eget arbete kan öka elevens ansvar för sitt eget 
lärande (Lindström & Lindberg 2006). Två av strävhandsmålen i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2008) 
tyder till exempel på att eleven ska lära sig att ta ansvar för sin utbildning. Målen att 
sträva mot är att eleven  

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att 
själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (a.a., s 
16) 

Oscarsson (1998) menar också att elever som får bedöma sina kunskaper själva, 
lättare kan ha en förståelse för hur undervisning och bedömning hör ihop. Ju äldre 
eleverna blir, ju större ansvar kan de ta och ju mer delaktiga kan de bli i ansvaret för 
sitt eget lärande. Håkan Johansson (2002) skriver om en skola som tagit fram en 
metod för hur eleverna själva ska bedöma sig. Metoden ser ut på följande sätt: 

Vad ska jag lära mig? 

Under den första punkten ska eleven själv beskriva de mål som eleven skall nå. 
Dessa mål är oftast delmål utifrån målen i kursplanerna. 
Vad kan jag redan? 

Här ska eleven reflektera över sitt eget kunnande jämfört med de mål eleven 
satt upp. Eleven ska självbedöma sig själv och sin kunskap men kan också ta 
hjälp utav läraren och diskutera fram en diagnos. 
Hur ska jag ta reda på det jag inte kan?  

Under denna punkt ska eleven själv ta reda på vägen till att finna kunskapen 
han eller hon behöver för att nå målen. Vilken metod som kan användas, vilket 
arbetssätt och vilka arbetsformer som är lämpliga. När eleven själv kommit på 
en väg diskuteras denna med läraren eller kamraterna innan den fastställs. 
Hur ska jag veta och visa att jag lärt mig?  
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Här är det viktigt att elevens självreflektion som ska leda fram till en 
självvärdering av kunskaperna i förhållande till målet sätts i fokus. Eleven själv 
ska helst bestämma hur redovisningen av kunskaperna ska gå till (a.a). 

 

 Muntlig bedömning  
Lindström och Lindberg (2006) menar att genom den muntliga bedömningen kan en 
helhetsbild av elevens kunskaper visas då muntliga examinationer används enskilt 
eller i kombination med skriftliga redovisningar. Användandet av muntlig 
examination i en klass beror på individens behov och förmåga eller att målen för ett 
ämne lämpar sig bättre för muntlig examination (a.a.). Lindström och Lindberg (a.a.) 
skriver att muntliga examinationssituationer är bra lärandesituationer för elever som 
har problem att genomföra skriftliga prov, t ex vid problem av dyslektisk natur eller 
om de har problem med språkförståelse. Då skall läraren erbjuda att eleven att 
examineras muntligt. Elever som blir nervösa av skrivsituationen kan också erbjudas 
möjligheten att examineras muntligt. Elever med läs- och skrivsvårigheter har rätt att 
få examineras på annat sätt. Språkliga problem skulle kunna dokumenteras på 
svenska och underlättas av muntlig examination vilket ger läraren en mer rättvis bild 
av elevens kunskaper (a.a.). Utifrån de nationella betygskriterierna kan lärarna ställa 
exakt samma frågeställningar vid skriftliga som vid muntliga examinationer (Selghed 
2004).  
 
 En muntlig bedömning kan så gå tillväga att läraren sitter med en eller flera elever 
och ställer frågor. Detta kan ske gemensamt eller enskilt med andra elever. Läraren 
utgår oftast från samma frågor, men även följdfrågor kan förekomma. (Lindström & 
Lindberg, 2006). Joanna Hansson och Ewa Wikström (2003) skriver att genom 
muntliga examinationer kan läraren få en tydligare bild av elevens kunskaper 
eftersom de då kan ställa följdfrågor för att förtydliga elevens kunskaper. Exempelvis 
får mer tystlåtna elever möjlighet att yttra sig. Muntliga examinationer kan också ske 
som uppföljande samtal till skriftliga inlämningsuppgifter. Utifrån ett kulturellt 
perspektiv är det nödvändigt att elever från andra kulturer får möjlighet att uttrycka 
sina kunskaper och tankegångar muntligt för att bättre kunna ta till sig utbildningens 
innehåll. Läraren får därmed också en bättre helhetsbild av dessa studerandes 
kunskaper (a.a). En nackdel med muntliga bedömningar är att de är betydligt mer 
tidskrävande än skriftliga prov. Exempelvis är tidsbrist en orsak till att muntliga 
bedömningar sällan genomförs som slutprov och muntliga examinationer är svårare 
att planera och genomföra eftersom bedömningarna endast kan göras enskilt eller i 
små grupper (Selghed, 2004). 
 

 Summativ bedömning  
Ofta är summativa bedömningar kopplade till betygssättning eller rangordning av 
elevernas prestationer varav Korp (2003) nämner certifiering, differentiering, 
kompetens och kvalifikation och kvalitetssäkring samt utav samhällsekonomiska 
intressen. Om antalet sökande överstiger antalet platser så kan man i summativ 
bedömning använda sig av differentiering. Denna typ av summativ bedömning blir 
då ett värde som kan användas för att nå t.ex. utbildningsplatser. Högskoleprovet kan 
enligt Korp (a.a.) vara ett exempel på denna sorts bedömning. Kompetens och 
kvalifikation är det tredje syftet med summativ bedömning. Varje elev har rätt till en 
utbildning och det är skolans ansvar att eleverna får detta. Kvalitetssäkring och 
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samhällsekonomiska intressen är det sista syftet som Korp berör. Summativa 
bedömningar kan då användas för att jämföra utbildningskvalitet vid olika skolor 
eller kunskapsstandarden i olika ämnen. Dessa bedömningar sker för att eleverna ska 
få en likvärdig utbildning och för att se att nationella läroplaner och kursplaner 
efterlevs (a.a.). Exempel på summativ bedömning är tentamen efter kursens slut och 
betyg (Andersson, 2003). 
 

 Formativ bedömning  
Enligt Henry Egidius (2005) är bedömningar vars syfte är att tala om för eleven hur 
den ska gå vidare formativa. Vidare utmärks de formativa bedömningarna av 
stödjande bedömning och handledning (a.a). Lindström och Lindberg (2005) skriver 
att formativ bedömning används i samband med undervisningen för att vägleda den. 
Han påpekar att det viktiga är vilket syfte bedömningen har och inte vid vilken 
tidpunkt bedömningen sker. Om bedömningen sker under tiden utbildningen pågår 
och huvudsyftet är att kontrollera vad eleven har lärt sig så är det fortfarande en 
summativ bedömning. På samma sätt är det med formativ bedömning. Den formativa 
bedömningen sker oftast i ett samspel mellan lärare och elev där de tillsammans 
funderar över hur eleven ska nå fram till målen (Strandberg, 2008). Om ett slutprov 
innehåller framåtsyftande insatser som främjar fortsatt lärande så har den formativa 
drag. På individnivå är de formativa syftena inriktade på att diagnostisera problem 
och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet (Korp, 2003). För att kunna 
planera undervisningen behövs formativ bedömning för att kontrollera elevers 
förkunskaper/förförståelse. Bedömningen kan även hjälpa elever att reflektera över 
sitt eget lärande och bli varse om sin framgång, sina svårigheter och behov. Att 
vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier är delar i en 
formativ bedömning. Det avslutande syftet i den formativa bedömningen är att 
motivera elever i skolarbetet.  

For formative assessment to be productive, pupils should be trained in 
self – assessment so that they can understand the main purposes of their 
learning and thereby grasp what they need to do to achieve (Black & 
William, 2001 s 14) 

 

 Sammanfattning 
Det finns ett flertal tillvägagångssätt för lärarna att bedöma elevernas prestationer. 
Kriterierelaterad bedömning utgår ifrån att formulera undervisningsmål som 
genererar att fler elever kan uppnå målen och kriterierna. Den normrelaterade 
bedömningen utgår ifrån att läraren bedömer elevens kunskaper gentemot andra 
elevers prestationer. I den självbedömande formen ska eleven bedöma sig själv och 
sin kunskap men kan också ta hjälp utav läraren och diskutera fram en 
översiktsdiagnos. Genom den muntliga bedömningen kan en helhetsbild av elevens 
kunskaper visas då muntliga prov används enskilt eller i kombination med skriftliga 
redovisningar. Den summativa bedömningen sker oftast när eleverna gör ett prov, 
alltså summeras elevernas kunskap i ett test. Formativ bedömning är inriktad på 
processen på den individuella nivån och att diagnostisera problem och identifiera 
elevens behov av hjälp och stöd i lärandet. 
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 2.3 Synen på kunskap och lärande 
Under denna rubrik kommer synen på kunskap i skolan och olika lärandeformerna att 
tas upp.  
 
Skolan beskylls ofta för att ägna sig åt en ogripbar och teoretisk kunskap, som inte 
kan tillämpas i det praktiska livet. Typiska sådana element är fakta och information 
som var för sig upplevs lätta att lära in och lätta att ge skriftliga prov på (Arne 
Maltén, 1981). 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 
att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Utbildningsdepartementet 
1994/1998 s. 6). 

 
Per Andersson och Andreas Fejes (2005) skriver för att vi ska kunna hantera det 
utvecklingssamhälle vi lever i idag så måste vi ständigt uppdatera våra kunskaper. 
Idén om att alla ska lära sig samma saker hänger ihop med idén att skillnader i 
elevers lärande är nära förbunden med skillnader i förmågan att lära (a.a.). 
 
En mycket allmän definition av lärande innebär att något händer som gör att en 
person mer eller mindre avsiktligt skapar sig en uppfattning och bild av något genom 
sina tankar, reflektioner och handling. Sammanfattningsvis har personen lärt sig 
något och genom lärande skaffar sig individen kompetens att utföra vissa saker 
(Andersson & Fejes, 2005). 

 

 2.3.1 Behaviorismen 
Mellan åren 1910 till 1950 var behaviorismen den syn på lärande som var mest 
rådande (Andersson & Fejes, 2005). En av föregångarna var Ivan Pavlov (1849-
1936) som genomförde tester och observationer med hundar där han kunde se hur ett 
yttre stimuli framkallade ett visst beteende, men den mest framträdande personen 
kom att bli B. F Skinner (1904-1990) Även han utförde tester med råttor och försök 
med barn. (Roger Säljö 2000; Andersson & Fejes 2005). Testerna gick ut på att dela 
ut positiv respons för få fram ett förstärkt önskat beteende genom stimuli. 
Utgångspunkten för Skinner var att det endast är människors och försöksdjurs 
beteende som vi kan observera, som kan användas till vetenskapliga studier. 
Behaviorismen verkar för att dela upp en helhet i små delar och efter att varje liten 
dels eftersträvan uppnås, utdelas förstärkning och därigenom lär sig elever något. 
Denna målsättning kallas för operant betingning (a.a.) Observationerna av ett 
beteende skedde med följande sekvens: 

 

Stimulus          Respons    Konsekvenser 

(a.a.). 

Idag kan vi se behavioristiska drag i skolan genom att läraren ger elever guldstjärnor 
vid bra prestationer (a.a). Andersson och Fejes (2005) tar upp att ett läxförhör kan 
agera som förstärkning av ett yttre beteende. Läraren ställer muntliga frågor och 
eleven vill göra bra ifrån sig och svarar rätt vilket ger eleven respons. Eleven 
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uppfattar troligtvis uppmuntrandet som positivt och det genererar en förstärkning av 
beteendet och när detta upprepas inpräglas ett beteende hos personen. Behaviorismen 
ser bara till en människas beteende, kunskapen som finns i huvudet är inte av intresse 
(a.a.). En behaviorist frågar inte hur en elev tänker och enligt Skinner är inlärning 
och utveckling samma sak (Orlenius, 2001). 

 

 2.3.2 Konstruktivismen 
Konstruktivismen står för att individen själv konstruerar sin förståelse av omvärlden. 
Betoningen ligger i att individen inte bara passivt tar emot kunskapen utan med hjälp 
utav sin omvärld, tankar och förkunskaper omvandlar informationen till sin egen. En 
av de mest inflytelserika teoretikerna inom denna tradition är Jean Piaget (1896 – 
1980) (Säljö 2000). Kunskapen är hela tiden föränderlig och uppstår i en process 
inom individen. Här betonas frågan hur och inte vad som annars kan stå i fokus i 
lärandet (Orlenius, 2001). Den konstruktivistiska synen var en motreaktion till 
behaviorismens fokus på det yttre beteendet. Konstruktivismen har ett intresse för att 
upptäcka vad eleverna har för kunskaper inne i huvudet. Piagets syn på lärande är att 
människor strävar efter att anpassa sig (Andersson & Fejes 2005). Även om alla har 
gått samma utbildning så är det i den konstruktivistiska synen individernas 
varierande erfarenhet från olika sammanhang som ligger till grund för lärandet (a.a.). 

 

 2.3.3 Sociokulturell teori 
Lev S. Vygotskij (1896 – 1934) var frontfiguren inom denna tradition. Han ansåg 
bland annat att människans tänkande påverkar och påverkas av den miljön personen 
befinner sig i (Andersson & Fejes, 2005). Om konstruktivismen och behaviorismen 
såg kunskap som något som förs över exempelvis från läraren till eleven, ser 
sociokulturell teori att färdigheter och kunskaper utvecklas mellan människor genom 
historien (Säljö, 2000). I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språket 
stora redskap, för det är när vi kommunicerar med andra människor som vi 
kommunicerar med oss själva. Vi gör saker, lär och utvecklas tillsammans med andra 
och ambitionen är att bedöma kunskap och kompetens i detta sammanhang 
(Andersson & Fejes, 2005).  Strandberg (2006) för en diskussion utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv angående prov och betyg. Han utgår från tre 
frågeställningar intresserar sig för vad elever kan prestera tillsammans med en 
kamrat? Vad presterar eleven tillsammans med ett eller flera hjälpmedel? 
Avslutningsvis frågar han sig vad eleven presterar som egen inre aktivitet? (a.a). 

Strandberg (2006) anser att det är endast genom dessa olika aktiviteter som det blir 
möjligt att se vad eleven är på väg att lära sig, alltså var elevens utvecklingszon 
finns. Utifrån Vygotskijs begrepp om utvecklingszoner är det skillnaden mellan det 
jag kan själv och det jag kan tillsammans med andra som vi kan få syn på med hjälp 
utav prov (a.a). Strandberg (a.a.) förespråkar tre moment vilka är att eleven skulle 
kunna göra provet tillsammans med en kamrat eller en vuxen för att diskutera 
frågorna och svaren. Under andra momentet menar Strandberg (a.a.) att eleven ska 
göra provet själv men med hjälp av ”fusklappar” och detta för att man inte skulle ha 
pressen på sig att kunna allt utantill. Till sist skulle eleven göra provet själv men med 
hjälp utav föregående moment och med ett inre samtal med sig själv (a.a.).  
 
Ord och begrepp som strukturerar vårt tänkande är grundstenar i Vygotskijs teori. 
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Strandberg (2006) menar att lärprocesser kan äga rum när betygen relateras till 
tydliga målkriterier, målkriterierna blir där med en stabil grund åt lärprocesserna. 
Därför måste stor vikt läggas vid att kriterierna formuleras på ett innehållsrikt, 
begripligt och motiverande sätt (a.a.). 
 

 Sammanfattning 
Idén om att alla ska lära sig samma saker hänger ihop med idén att skillnader i 
elevers lärande är nära förbunden med skillnader i förmågan att lära. En mycket 
allmän definition av lärande innebär det att något händer som gör att en person mer 
eller mindre avsiktligt skapar sig en uppfattning och bild av något genom sina tankar, 
reflektioner och handling. Behaviorismen verkar för att dela upp en helhet i små bitar 
och efter att varje bits eftersträvan uppnås, utdelas förstärkning och därigenom lärde 
sig elever något. Idag kan vi se behavioristiska drag i skolan genom att läraren ger 
elever guldstjärnor vid bra prestationer. Konstruktivismen står för att individen själv 
konstruerar sin förståelse av omvärlden. Betoningen ligger i att individen inte bara 
passivt tar emot kunskapen utan med hjälp utav sin omvärld, tankar och 
förkunskaper omvandlar informationen till sin egen. I ett sociokulturellt perspektiv är 
kommunikation och språket stora redskap, för det är när vi kommunicerar med andra 
människor som vi kommunicerar med oss själva. Vi gör saker, lär och utvecklas 
tillsammans med andra och ambitionen är att bedöma kunskap och kompetens i detta 
sammanhang. 
 

 2.4 Tidigare forskning 
Ingela Elfström (2005) är en av forskarna som tagit sig an detta område. Hon har 
skrivit studien Varför individuella utvecklingsplaner där hon bland annat undersöker 
de individuella utvecklingsplanernas betydelse, vem som utformar dem, syftet och 
innehållet. Hon menar att de individuella utvecklingsplanerna är som en berättelse 
om barnets framtid, dåtid, om var barnet befinner sig nu och vart de är på väg eller 
vad som ska uppnås. Elfström (a.a.) har fått fram att det finns fyra övergripande 
syften med de individuella utvecklingsplanerna. 

• Att alla elever ska gå ut åk 9 med godkända betyg. 
• Att se/beskriva barnens/elevernas positiva utveckling och hjälpa dem 

vidare. 
• Att hitta barn med svårigheter tidigare. 
• Att övergångarna mellan olika skolformer blir bättre för det enskilda 

barnet/eleven (a.a., s.23). 
 
  

Dessa syften menar Elfström (a.a.) är kopplade till omsorg och omtanke om elevens 
bästa, men att de även kan kopplas till samhällets intresse att elever ska gå ut skolan 
med fullständiga betyg. I Elfströms (a.a.) intervjuer framgår det att många av lärarna 
ansåg att de individuella utvecklingsplanerna fylldes i bara på grund av barnens 
bästa. När diskussionen sedan fortlöpte i intervjun kom de in på andra parallella 
syften med de individuella utvecklingsplanerna. Elfströms studie kommer fram till 
att det finns tre olika målgrupper för ett fyrdelat syfte: 

• Syftet för barnet/eleven: Att se sin egen utveckling och sitt eget lärande. 
• Syftet för barnets skull: Att pedagogerna och föräldrarna ska se barnets 

utveckling och lärande för att kunna hjälpa dem att nå målet - gå ut åk 9 



 

14 
 

med godkända betyg. Att få bättre övergångar mellan de olika 
skolformerna ska underlätta detta. 

• Syftet för samhället: Att få elever som klarar åk 9 med godkända betyg så 
att de klarar sig på gymnasiet och blir goda samhällsmedborgare (a.a., s 
24).  

 
Enligt Steve Wretman och Helena Moreaus (2006) forskning om de individuella 
utvecklingsplanerna har de i studien kommit fram till att utformningen ska vara 
framåtsyftande och handla om elevens kunskapsutveckling. Planeringen sker 
tillsammans med eleven, läraren och föräldrarna där nya mål sätts upp utifrån det 
som har framkommit under utvecklingssamtalet (a.a.). Vidare anser Wretman och 
Moreau (a.a.) att det finns vissa punkter som ska vara med i IUP:erna nämligen 
elevens starka sidor, långsiktiga mål, en beskrivning av vilka mål som ska 
prioriteras, insatser av vem, ska något förändras inom undervisningen, sociala 
utvecklingen hos eleven. Viktigt att notera att dessa omdömen inte ska vara 
värderande utan i stället utgå från Lpo 94: Normer och värden (a.a.). 
 
Agneta Zetterström (2006) har forskat inom detta område och beskriver en annan 
form av IUP där elever och pedagoger tillsammans fyller i blanketter två gånger per 
år. Zetterström (a.a.) poängterar att IUP:n inte ska innefatta en avprickningsprocedur 
utan det ska vara en lärandeprocess. Hon framhåller att det är viktigt att och 
synliggöra likvärdighet mellan elever och att vara tydligt mot föräldrarna och detta 
genererar till en stor vinst för pedagogerna (a.a.). 
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 3. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att studera individuella utvecklingsplaner i skolår 
2 för att vinna kunskap om vad som ligger som utgångspunkt för lärares 
bedömningar av eleverna. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vad är det som bedöms? 

• Vad är det som framstår som eftersträvansvärt? 

• Hur ska eleverna uppnå de önskvärda målen? 

• Hur fördelas ansvaret mellan hemmet och skolan för att stödja elevens 
utveckling? 
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 4. METOD 
I det här avsnittet beskrivs undersökningsmetoden som är dokumentanalys, vilken 
metod som använts för att komma fram till vårt resultat. Vidare tas datamaterial och 
studiens genomförande upp. Därefter kommer bearbetningen, analysen och etiska 
aspekter och till sist förs en kritisk diskussion kring metoden.  
 

 4.1 Dokumentanalys 
För att besvara studiens frågeställningar valdes det att samla in individuella 
utvecklingsplaner och göra en kvalitativ och en kvantitativ textanalys av 
dokumenten. Med utgångspunkten att ta reda på vad lärarna bedömer i de 
individuella utvecklingsplanerna är dokumentinsamling och textanalys de mest 
relevanta undersökningsmetoderna att använda enligt Alan Bryman (2002) eftersom 
innehållet ska analyseras. En kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga 
innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och kontexten de 
kommer ifrån (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Peter Esaiasson, 
Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (a.a) skriver att det finns 
flera skäl till att använda den kvalitativa textanalysen framför den kvantitativa 
innehållsanalysen och med hjälp av den kvalitativa textanalysen ta fram innehållet 
som kan ligga dolt under ytan. Detta kan endast tas fram genom att läsa texterna flera 
gånger. Esaiasson m.fl. (a.a) skriver i boken Metodpraktikan att filosofen Mats 
Furberg (opublicerat material) har försökt ta fram det centrala i tillvägagångssättet i 
en textanalys. Han menar att det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten 
och se om texten eller granskarna av dokumenten kan finna svaren själva. Vidare 
skriver han om olika frågor som kan tas med i granskningarna av dokumenten och ett 
exempel är; vilken är textens poäng? Frågorna sammankopplas sedan med 
frågeställningar i syftet (a.a.). 
 
Den kvalitativa textanalysen inriktar sig på att omvandla det som observeras, 
rapporteras och antecknas till en text eller få ord. Skillnaden blir då att den 
kvantitativa innehållsanalysen är mer inriktad på siffror och mätningar jämfört med 
den kvalitativa textanalysen (Denscombe, 2000). 
 

 4.2 Datamaterial 
Kriteriet för de individuella utvecklingsplanerna som ingår i studien var att elevernas 
dokument skulle vara ifyllda av lärarna och att de skulle vara verksamma i år 2. 
Anledningen till att det var IUP:er från år 2 som blev undersökningsmaterialet var att 
vi först riktade var inriktade på de skriftliga omdömena i år 1, men fick ingen 
respons. Efter det frångicks idén om de skriftliga omdömena för att istället rikta in 
arbetet på de individuella utvecklingsplanerna. Kontakt togs med lärare i år 2 för att 
vi var nyfikna på vad lärare bedömer som viktig kunskap i år 2. Responsen från 
lärarna var positiv och sammanlagt blev det 91 ifyllda individuella 
utvecklingsplaner. De kommer från fyra olika skolor och fem klasser i södra Sverige. 
Avsikten är inte att bedöma huruvida lärarnas bedömning är rätt eller fel utan få en 
djupare insikt i vad som bedöms. 
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 4.3 Genomförande 
Vi började med att skicka ett mail (se bilaga 1) till 11 rektorer i södra Sverige där 
examensarbetet presenterades och syftet med undersökningen. I mailet ställdes även 
frågan om det fanns möjlighet att vi skulle kunna få ta del av deras individuella 
utvecklingsplaner i skolår 2. På grund utav dålig respons valde vi istället att ringa till 
fyra rektorer som på något sätt har en anknytning till oss för att på så sätt underlätta 
insamlandet av de individuella utvecklingsplanerna. Svaren var positiva och det 
fanns material att tillgå från fyra olika skolor i södra Sverige. 

 4.4 Bearbetning och analys av data 
Arbetet började med att avidentifiera alla individuella utvecklingsplaner vi fått 
kopiera av lärarna på de olika skolorna. Arbetet fortlöpte med att läsa igenom 
utvecklingsplanerna och diskutera hur vi skulle gå tillväga. Med tanke på den 
litteratur som lästs bestämde vi oss för att göra ett schema (se bilaga 2) som Bryman 
(2002) kallar analysschema som beskrivs som ett hjälpmedel med olika kategorier 
som kan underlätta analysen av dokumenten. Benämningen som används i arbetet är 
schema och har sin utgångspunkt utifrån Bryman (a.a.). De teman som uppstod då 
dokumenten lästes var kunskapsaspekter, individuella aspekter, emotionella aspekter 
och personliga och individuella aspekter. Utifrån dessa teman så lästes dokumenten 
återigen igenom och diskuterades och för att kunna svara på frågeställningarna 
diskuterades nya underkategorier fram. Underkategorierna som framstod efter 
läsningen var: 

• Kunskaps aspekter 
• Individuella och emotionella 
• Kunskaper i svenska 
• Kunskaper i matematik 
• Övriga ämnen 
• Individuella prestationer 
• Kollektiva prestationer 

 
IUP:erna analyserades återigen och tillsammans diskuterade och kategoriserades 
varje formulering och mening till en eller flera typer som framkom utifrån 
underkategorierna och förtydligas i resultatintroduktionen.  
 

 4.5 Etiska aspekter 
Allt material som har använts i undersökningen har behandlats i enlighet med de 
etiska principerna som fastställts av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2008). Hänsyn och respekt skall tas med tanke på 
olika sekretessbelagda uppgifter där exempelvis elevens identitet kan redogöras. 
Genom att via mail upplysa om vilket syfte studien har och att deltagandet var 
frivilligt fullgjordes informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 
rektorerna själva fick svara på det utskickade mailet om skolan ville medverka eller 
inte. På grund av endast två svar började vi ringa till de olika skolorna med en 
förhoppning om fler svar. Vi upplevde att brevet hade en viss otydlighet och därmed 
konstaterades att informationen om vår undersökning måste vara mer utförlig. I 
mailet uppfylldes inte nyttjandekravet som står för att insamlat material enbart får 
användas av författarna till studien men uppfyllde det senare genom den 
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telefonkontakt vi hade med rektorerna. Det sista kravet, konfidentialitetskravet, 
uppfylldes genom att de skriftliga omdömena var avidentifierades och förvarades så 
att ingen obehörig kunde ta del av materialet (a.a). Enligt Skolverket (2008) är en 
individuell utvecklingsplan i den kommunala skolan en allmän handling och därmed 
offentlig (a.a). 
 

 4.6 Kritisk granskning av metoden 
Textanalysen beskrivs ofta som en objektiv analysmetod på grund av att det är lätt att 
beskriva hur man gjort sitt urval, vilket gör att uppföljningsstudier är enkla att göra. 
Bryman (2002) skriver att sökandet efter att hitta relevanta dokument för 
undersökningen kan vara en frustrerande och utdragen process. Det krävs dessutom 
en avsevärd skicklighet att tolka dem för att kunna utläsa deras betydelse. Bryman 
(2002) tar även upp John Scott som föreslår fyra kriterier som är av vikt när man gör 
en innehållsanalys rörande dokumentens kvalitet och dessa är: 
 

• Autencitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 
• Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
• Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det 

tillhör? Om så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är 
typiskt? 

• Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt? (a.a., s 357). 
 
Utifrån första punkten om den påstådda författaren är den verkliga upphovsmannen 
så kan vi intyga att så är fallet på grund av samtal, avidentifikation och tillgänglighet 
av dokumenten. Om vi övergår till kriteriet trovärdighet så är de individuella 
utvecklingsplanerna en verklighet som inte ändras. Dock så kan dokument för 
samma elev ändras över tid då det skrivs nya, men de dokument som analyserats i 
vår studie är fasta. Däremot har människor som skriver olika dokument sannolikt 
någon idé eller ståndpunkt som de vill förmedla på något annat sätt. Detta visas inte 
alltid i skriften utan sker muntligt i utvecklingssamtalen. Denscombe (2000) skriver 
om att när forskare eller utomstående läser skriftliga dokument har de vanligen 
producerats för andra ändamål än att bli undersökningsbara. Vidare tar han upp att 
den som har skrivit dokumenten har en bild av verkligheten och det är dennes 
tolkningar som är nedskrivna. Angående de individuella utvecklingsplanernas 
representativitet har dessa lärare skrivit omdömen och stöd till utvecklingssamtalen 
flera gånger. Bryman (2002) tar upp Scotts studie som visar att de människor som 
skriver dokument av olika slag kan lämna mycket osagt i sin nedskrivna form, 
eftersom de har vissa gemensamma värderingar och antaganden med mottagarna och 
upplever sig inte behöva uttrycka sig explicit. 
 
Eftersom att det är vår tolkning av innehållet i de individuella utvecklingsplanerna 
som ligger till grund för resultatet kan reliabiliteten i vår undersökning bli 
missvisande. Vi kan inte bedöma om vår tolkning av innehållet i de individuella 
utvecklingsplanerna stämmer med den tolkning som läraren hade tänkt när hon eller 
han skrivit det i dokumentet. För att öka reliabiliteten i undersökningen hade vi 
kunnat intervjua lärare hur de tänkte när det fyllde i de individuella 
utvecklingsplanerna. 
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 4.6.1 Reliabilitet och validitet 
Ordet reliabilitet innebär hur tillförlitlig undersökningens empiriska mätningar är, det 
vill säga kvaliteten på insamling, bearbetning och analys av data (Østbye, 2004). 
Reliabiliteten rör alltså frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 
desamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2002). Validiteten av 
undersökningen innebär giltigheten och handlar om hur pass relevant 
datainsamlingen och analysen är i förhållande till undersökningens syfte och 
frågeställningar (Østbye, 2004). Validitet går då ut på en bedömning om de slutsatser 
som har kommit fram från ett arbete hänger ihop eller inte (Bryman, 2002). Bryman 
(a.a.) tar upp att Lecompte och Goertz anser att intern validitet betyder att det ska 
finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 
idéer som denne utvecklar (a.a.). En god reliabilitet och validitet är förutsättning för 
att undersökningens resultat skall kunna generaliseras och även gälla andra studier än 
de som blivit undersökta (Østbye, 2004).  
 
Bryman (2000) hänvisar till Lecompte och Goertz som skriver att extern reliabilitet 
står för i vilken utsträckningen en undersökning kan återupprepas, är i de flesta fall i 
den kvalitativa forskningen svår att uppfylla. Bland annat därför det är svårt att utgå 
från samma sociala miljö och förkunskaper som gällde vid den inledande studien för 
att göra den replikerbar, alltså upprepad . Bryman (a.a.) skriver vidare att Lecompte 
och Goertz föreslår flera strategier som man kan ta till för att tillgodose krav som 
extern reabilitet. Intern reabilitet betyder att författarna i studien kommer överens om 
hur man ska tolka det de ser och hör. Vi valde att begränsa oss till att undersöka 
formuleringarna i mål och tillvägagångssätt i ifyllda IUP: er eftersom materialet 
annars skulle bli för svårarbetat. Dessutom var IUP:erna utformade på olika sätt. Vi 
är medvetna om att begränsningen och de olika skolornas utformning hindrat oss att 
se till skolornas olika tillvägagångssätt och bakgrund gällande de individuella 
utvecklingsplanerna. 
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 5. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen där frågeställningarna från 
syftet besvaras. Först tas det upp vad i de individuella utvecklingsplanerna som 
bedöms där utgångspunkten är från schemat. Vidare tas det upp vad det är som 
framstår som eftersträvansvärt för lärarna att eleven skall uppnå. Sedan belyses hur 
eleven ska uppnå de önskvärda målen och vem som har det största ansvaret. 
 
Alla kursiverade citat är hämtade utifrån våra analyserade individuella 
utvecklingsplaner. 
 
Två begrepp vi har valt att förklara är formuleringar och meningar. När vi skriver 
om en formulering menas det som lärare skriver i en hel kolumn i de individuella 
utvecklingsplanerna och de framkom till 182 stycken. När vi skriver om meningar 
har vi plockat ut meningar utifrån formuleringarna. Meningarna har sedan använts i 
resultatet. 
 
För att förtydliga hur resultatet framkommit visas här en figur. 
 
                 Typer. 
 
Huvudkategorier.   Underkategorier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olika områden inom 
vad som bedöms 

Det som elever bör 
sträva efter 

Kunskapsaspekter 

Individuella och 
emotionella 

Svenska 

Matematik 

Personliga egenskaper 

Personlig utveckling 

Individuellt arbete 

Kunskaper i svenska 

Kunskaper i matematik 

Meningsbyggnad 

Bokstäver 

Läsning 

Skrivning 

Stavning 

Tal och enheter 

Räknesätt 

Klockan 

Övriga ämnen 

Emotionella aspekter 
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 5.1 Olika områden inom vad som bedöms 
Vi har valt att utgå från vårt schemas underrubriker för att tydliggöra vad det är som 
bedöms i de individuella utvecklingsplanerna. Under underrubriken 
kunskapsaspekter kommer förklaringar vilka sorters kunskaper eleven ska vara insatt 
i enligt lärarna efter vår tolkning. Emotionella aspekter handlar om elevens känslor 
och empati. Individuella aspekter belyser elevers personliga egenskaper och hur 
dessa ska utvecklas och även hur eleven ska arbeta individuellt. 
 

 5.1.1 Kunskapsaspekter 
Analysen visar att 43% av de sammanställda formuleringarna handlar om vad för 
kunskap eleverna ska lära sig. De kunskaper som är i majoritet är överlägset svenska 
där formuleringarna kan uttryckas på följande sätt: 
 
Svenska 

Skriva riktiga meningar med stor bokstav och punkt. Inte 
blanda stora och små bokstäver. 

 
Läsa av rätt och stanna vid punkt, rätta sig själv i läsningen, 
b – d, höga – långa bokstäver, stor bokstav och punkt. 

 
Matematik är den kunskapen som belyses som näst mest förekommande enligt 
tolkningen av sammanställningen. Exempel på lärares formuleringar inriktade på 
matematik kan ha följande utseende: 
 
 
Matematik 

Talens grannar upp till 100, dubbelt och hälften, udda och 
jämna och ordningstalen. Räkna över tiotal. Klockan 10 i/ 
över, 20 i/ över. 

Vägar för elever att 
nå de uppsatta målen 

Ansvarsfördelning 
mellan skolan och 
hemmet för att stötta 
elever. 

Individuella prestationer 

Kollektiva prestationer 

Individuell utveckling 

Personlig utveckling 

Individuellt arbete 

Personliga egenskaper 

Skolan 

Hemmet 

Utveckling i 
samverkan med andra 

Skolan 

Hemmet 
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Träna pengars värde. Förstå positionssystemet fullt ut. 

  

 5.1.2 Individuella och emotionella aspekter 
De personliga och individuella aspekterna uppgår till 29% som delas upp i personliga 
egenskaper, personlig utveckling och individuellt arbete. De personliga 
egenskapernas utformning är följande: 

 
Personliga egenskaper 

 
Jag ska fortsätta vara så fantastisk som jag är. 
 
Att behålla glädjen till lärandet och fortsätta vara nyfiken. 

 
Personliga utveckling 
 

Vara nöjd med sig själv, inte hävda sig. 
 

Tänka på att räcka upp handen och inte prata rakt ut. 
 
Individuellt arbetet 
 

Arbeta ordentligt, fokuserat i 10 minuter. 
 

Arbeta mer självständigt. 
 
När vi analyserar våra dokument tolkas det att 9% av formuleringarna har 
emotionella aspekter i sig. Några har följande utseende: 
 
Emotionella aspekter 

Arbeta vidare med humöret. Du är på väg. 
 
Att våga fullfölja uppgiften – inte backa ur nästa gång också. 
 

 5.1.3 Övriga ämnen 
Övriga ämnen som inte framgår i lika stor grad är till exempel naturvetenskap, 
musik, bild och engelska. Formuleringarna inom NO/SO är övergripande för elever 
att fortsätta vara intresserad av ämnet. Inom bilden eftersträvas att elever ska bli 
bättre på att rita roliga gubbar och skämtteckningar. I idrotten ska elever lära sig att 
springa fortare. Inom musiken ser ofta formuleringarna ut på så sätt att elever ska 
fortsätta arbeta som förut. I engelskan ska elever våga prata mer. 
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Diagram 1 Prioriterade kunskapsområden i IUP:erna. 

 
Sammanfattningsvis framstår det av tolkningen av analysen att kunskapen i ämnena 
är av stor vikt i de individuella utvecklingsplanerna. Svenskämnet är det ämne som 
framkommer flest gånger inom de kunskapsmässiga aspekterna och slutsatsen blir då 
att svenska som ämne är viktigast enligt lärarna. Efter kunskapsaspekterna tolkas 
utifrån analysen att lärarna anser att personliga och individuella aspekter är 
väsentliga men inte i lika hög grad. 
 

 5.2 Det som elever bör sträva efter 
Här besvaras frågeställningen: vad är det som framstår som eftersträvansvärt genom 
att mer ingående beskriva vad det är inom varje rubrik som är viktigt. Genom 
analysen räknas också ut i vilken grad de olika formuleringarna återkommer och vad 
det är som upprepas. Om de återkommer ofta, sällan eller aldrig. Utifrån dessa svar 
har en tolkning gjorts.  
 

 5.2.1 Kunskapsaspekter i svenskan 
För att ta reda på vilka kunskapsaspekter i svenskan som återkommer flest gånger 
analyserades dokumenten utifrån andra typer, såsom meningsbyggnad, bokstäver, 
skrivning, läsning, ord och stavning. Typerna uppstod när schemat studerades där var 
inriktade var att se vad i svenskan som var mest eftersträvansvärt. Tolkningen av 
typen meningsbyggnad är bland annat att meningen börjar med stor bokstav och att 
punkt sätts efter avslutad mening. Med typen bokstäver menas det som rör alfabetet, 
t.ex. utseende och hur den låter. Tolkningen av allt material som är nedskrivet 
hamnar under typen skrivning medan läsning är sådant som rör avkodning, 
ordförståelse och innebörden av ett ord. Tolkningen av typen stavning innefattar att 
orden ska vara rättstavade. 
 
Inom kunskapsaspekterna i svenskan tolkades att meningsbyggnaden var mest 
återkommande. Tre åttondelar av meningarna var inriktade på meningsbyggnaden. 
Meningsbyggnadsaspekter som vi fann i analysen var bland annat följande: 
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Meningsbyggnad 
Skriva riktiga meningar med punkt och stor bokstav. Inte 
blanda stora och små bokstäver. 

 
Fortsätta skriva prydligt och med meningsbyggnad. 

 
Efter meningsbyggnaden var det enligt tolkningen återkommande att eleverna skulle 
kunna bokstäver i olika former. Sammanlagt fanns det en fjärdedels meningar som 
gav en riktning mot bokstäver. Följande meningar är exempel på hur de ser ut: 
 
Bokstäver 

Kunna b – d, höga till långa bokstäver. 
 
Kunna skriva alla bokstäver rätt. 
 

Som nästa mest återkommande aspekt är läsning. Två niondelar har denna typen och 
kan se ut såhär:  
 
Läsning 

Bli säker på att läsa elevnära ord med dubbel-teckning. 
 
Läsa av rätt och stanna vid punkt. 

 
En åttondel är inriktade på skrivning. De svenska skrivningsmeningarna kan ha 
följande utformning: 
 
Skrivning 

Skriva sagor och texter. 
 
Skriva bokstäverna rätt, från vänster till höger. 

 
Till sist fann vi att stavning var minst representerade i de individuella 
utvecklingsplanernas formuleringar. Efter analysen såg vi att det var en trettondel 
som hade fokus på stavning och exempel är: 
 
Stavning 

Bli säker på att skriva elevnära ord med dubbel-teckning. 
 
Stava rätt på vanliga ord. 

 
Det som framstår som mest eftersträvansvärt i analysen i svenskämnet är att 
meningsbyggnaden har ett stort fokus när lärare skriver sina individuella 
utvecklingsplaner. Efter meningsbyggnaden framstod det att bokstäver hade en 
väsentlig del i lärares bedömning. Därefter kom läsning, skrivning och stavning som 
viktiga eftersträvansvärda aspekter. 
 

 5.2.2 Kunskapsaspekter i matematik 
För att ta reda på vilka kunskapsaspekter i matematiken som är mest 
eftersträvansvärda analyserades schemat genom att dela in alla 
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matematikformuleringar i andra typer. Typerna är olika tal och enheter, räknesätt och 
klockan. De framkom när de olika formuleringarna i analysschemat lästes. Vår 
tolkning av dessa typer är att under tal och enheter sattes till exempel in dubbelt och 
hälften och ordningstalen. I typen räknesätt ingår de olika räknesätten, t.ex. addition 
och multiplikation. Under typen klockan togs det som handlar om tid upp, t.ex. kvart 
i tre och halv fem. När de olika matematikformuleringarna analyserades framstod det 
mest eftersträvansvärda vars meningars passade in på tal och enhetskategorin. Det 
var tre sjundedelar av kunskapsmeningarna som hade fokus på tal och enheter. De 
kan ha följande utformning: 
 
Tal och enheter 

 
Träna pengars värde. Förstå positionssystemet fullt ut. 
 
Bli säker på 20-kompisar, trillingar, 10-kompisar.  

 
Räknesättstypen var den näst framträdande med tre åttondelar och kunde innehålla: 
 
Räknesätt 

Kunna additionstabellen upp till 20. 
 
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion. 

 
Till sist finns lite mindre än en femtedel matematikmeningar som utifrån vår tolkning 
har med klockan att göra. De kunde ha detta utseende: 
 
Klockan 

Klockan hel och halv. Kvart i och kvart över. 
 

Kunna klockan helt och digital tid.  
 
Efter vår tolkning av vad som är mest eftersträvansvärt i matematiken har vi kommit 
fram till att tal och enheter är det som framkommit flest gånger. Räknesätten kom 
därefter och till sist kom klockan. 
 
Vi har valt att kategorisera idrott, musik, naturvetenskap, bild och engelska som en 
egen kategori och kallar den övrigt på grund utav att vi inte fann dessa ämnen 
återkommande. De enda exemplen under denna kategori togs upp längst ner under 
rubriken 5.1.1.  
 
Svenskan och matematiken var de två ämnena som framkom flest gånger under vår 
analys men med mer betoning på svenskan. De övriga ämnena idrott, musik, 
naturvetenskap, bild och engelska framkommer inte alls i lika hög grad. Slutsatsen 
blir då att de kunskapsaspekter som är mest eftersträvansvärda är inom svenskan.  
 

 5.3 Vägar för elever att nå de önskvärda målen 
För att ta reda på hur eleven skulle uppnå de önskvärda målen som läraren och 
eleven hade satt upp så analyserades alla formuleringar i de individuella 
utvecklingsplanerna med utgångspunkt på att hitta metoder. Upptäckten blev att 62% 



 

26 
 

av formuleringarna handlade om hur eleven ska uppnå de uppsatta målen. Hur 
hemmet skulle hjälpa eleven på bästa sättet och hur skolan skulle gå tillväga för att 
underlätta elevens arbete. Efter analysen så skapades underkategorierna individuella 
prestationer och kollektiva prestationer. 
 
Under kategorin individuella prestationer ingår vad eleven själv ska göra för att 
uppnå de önskvärda målen. Den andra kategorin rör det vårdnadshavare och syskon 
kan hjälpa till med och det som rör fritiden men också hur skolan stöttar eleven. 
  

 5.3.1 Individuella prestationer 
Under denna underkategori utgår meningarna från fyra typer för att kunna ta reda på 
vilka individuella prestationer som framträder mest. Typerna framträdde genom att 
analysera de nedskrivna meningarna och var följande: individuell utveckling, 
personlig utveckling, individuellt arbete och personliga egenskaper. Meningar med 
ett individuellt innehåll framkom flest gånger, lite mer än tre fjärde delar. De kunde 
se ut såhär: 
 
Individuell utveckling 

Träna på att inte visa att jag tycker att det är roligt när 
någon gör galet. 

 
Säga vad jag tycker till kompisarna. Inte gå med på saker jag 
inte vill. 

 
Personlig utveckling 

Ta med läxor och idrottskläder fram och tillbaka till skolan. 
 
Tänka på att räcka upp handen. 

 
Individuellt arbete 

Arbeta i egen takt, inte tävla med kompisar. 
 
Fortsätta att arbeta som du gör. 

 
Personliga egenskaper 

Artighet. 
 
 Att förbli en god kamrat och visa hänsyn och respekt. 

 
En slutsats utifrån analysen är att det som eftersträvas inom personliga och 
individuella aspekter är att eleven själv ska arbeta med att uppnå de önskvärda 
målen.  

 5.3.2 Kollektiva prestationer 
I denna underkategori fann vi 3 olika typer. Typerna framstod genom analysering av 
de kollektiva prestationsmeningarna och är dessa: skolan, hemmet och utveckling i 
samband med andra. Två sjättedelar hade innehållet av kollektiva prestationer och 
kunde se ut på följande sätt: 
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Skolan 
Vi kan motivera, skapa samarbeten och lyssna på eleven.  
 
Styra skolarbetet så man jobbar med olika kompisar.  

 
Hemmet 

Hjälpa eleven att leka med fler kompisar. Lyssna på eleven 
om hur det fungerar med kompisarna och meddela läraren 
när det behövs. 
 
Ta hjälp av mitt syskon. 

 
Utveckling i samverkan med andra 

Att vi bryr oss om dig, bemöter dig med respekt, ser till att du får en så 
lugn och trivsam miljö som möjligt. 

  
Visa vuxna (alla på skolan och hemma) respekt. 

  
Skolan var den typen som framstod att ha de mest frekventa meningarna. Lite mindre 
än två tredjedelar av de kollektiva prestationerna handlade om skolan och den 
resterande tredjedelen handlade om hemmet och elevens utveckling i samverkan med 
andra. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det är skolan tillsammans med 
eleven som ska hjälpa eleven att nå de önskvärda målen.  

 5.4 Ansvarsfördelningen mellan skolan och hemmet f ör 
att stötta eleven. 

När dokumenten analyserades förekom som tidigare tagits upp metoder för eleven att 
arbeta med för att uppnå målen, men att skolan och hemmen också fanns med som 
stöttepelare.  
 
Med tanke på resultatet i föregående kapitel är skolan ett hjälpmedel för att hjälpa 
eleven att uppnå sina uppsatta mål. Hur skolan ska agera fanns också med i de 
individuella utvecklingsplanerna som analyserades och kunde bland annat se ut 
såhär:  
 
Skolan  

Lärare – elev läser böcker tillsammans. 
 
Stötta och hjälpa eleven att få bestämma. 
 

Hur hemmet ska hjälpa eleven är också en av metoderna i de analyserade 
individuella utvecklingsplanerna. Hemmet ska stötta eleven på olika sätt till exempel 
kunde meningarna se ut såhär: 
 
Hemmet  

Mamma och pappa kollar. 
 
Ska läsa 15 minuter varje dag hemma. 
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Diagram 2 Ansvarsfördelning när det gäller att stötta  
eleven att nå de sociala målen.  

 
 
Slutsatsen vi får fram av denna analys är att skolan med lite mindre än två tredjedelar 
har det största ansvaret för att stötta eleven. Hemmet med den resterande tredjedelen 
har också en stor del i arbetet att stötta eleven. 
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 6. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras det genomförda resultatet i studien utifrån våra analyser i 
resultatkapitlet och den litteratur som tidigare presenterats i bakgrundskapitlet. 
Diskussionen utgår från syftesfrågorna som är vad är det som bedöms? Vad är det 
som framstår som eftersträvansvärt? Hur ska eleven uppnå de önskvärda målen? Och 
Hur fördelas arbetet mellan hemmet och skolan för att stödja elevens utveckling, 
vidare ett slutord och avslutningsvis förslag till vidare forskning.  

 6.1 Olika områden inom vad som bedöms 
Utifrån vårt resultat av vad som bedöms i de individuella utvecklingsplanerna tolkar 
vi att lärare anser att kunskapsaspekter är det som är viktigast att elever ska uppnå. 
Vi båda har den pedagogiska tanken att barnen är i skolan för att lära sig olika 
kunskaper, men dessa kunskaper kan se olika ut beroende på hur läraren har utformat 
undervisningen. En aspekt vi har diskuterat är att ämneskunskaper, emotionella och 
individuella aspekter inte behöver skiljas åt. Utan mer ha en koppling till varandra 
för att ta tillvara på elevers kunskaper. Även Maltén (1981) tar upp att kunskapen 
inte bör stå ensam utan ha flera aspekter omkring sig. Vår tolkning av att lärare 
formulerar att kunskap är det viktigaste för eleverna att erhålla är att det utifrån 
omvärlden kan tolkas att det bara är lärares ansvar att eleven lär sig något. Utan att 
tänka på övriga faktorer som möjligtvis kan ha inverkan på lärandet. Det kan även 
delvis vara rädslan anknuten till elevers okunnighet när de slutar skolan, att jag som 
lärare inte har fullgjort mitt uppdrag. Det kan även vara ovissheten att om jag som 
lärare inte har nedskrivna kunskapsmeningar i de individuella utvecklingsplanerna 
inte har dokumenterat elevers prestationer. Å andra sidan skulle det även kunna vara 
så att lärare tycker att svenskan är viktigast för elever att lära sig och vill att eleverna 
ska klara sig bra i vidare studier och livet. Aspekten att tänka på blir vem det är som 
avgör vilka kunskaper som är viktigast. Är det lärare, elever eller föräldrar? 
Tolkningen av detta resonemang kan vara att alla involverade personer i elevers 
skolgång kan bidra med givande infallsvinklar. 
 
Som resultatet visades skiljer sig meningarna brett åt där en elev skulle lära sig att bli 
mer social och en annan att arbeta mer tystare. Är det mål som lärare har tolkat 
fram? Eller är det pedagogernas egna strävansmål för en behagligare 
undervisningssituation både för lärare och elever? Andersson och Fejes (2005) 
skriver om att vi ständigt måste uppdatera våra kunskaper för att kunna hantera det 
utvecklingssamhälle vi idag lever i. En tanke kan då bli att uppdateringen av 
läroplanerna och lärarnas utbildning antingen sker för sällan eller är alltför diffus. Vi 
upplever att det skulle kunna vara samma kunskaper som ska tillgodoses eftersom 
läroplanen inte är uppdaterad och en tolkning blir då om det skett någon utveckling 
av lärandet. Å andra sidan så har vi tagit upp att alla tolkar målen utifrån olika 
perspektiv och på så sätt kan målen generera att bli olika. Ytterligare en tolkning blir 
om det redan har skett den utveckling som behövs för att få fram den kunskap som 
en elev i år 2 bör kunna. Vi frågar oss då vem det är som har kommit fram till den 
kunskapen och hur, om vi nu ständigt ska uppdatera våra kunskaper? 
 
Med tanke på att resultatet visade att skolan kan styra skolarbetet så man jobbar med 
olika kompisar kan kopplas till den konstruktivistiska synen där betoningen ligger i 
att individen inte bara passivt tar emot kunskapen utan med hjälp utav omvärlden 
förvandlar kunskapen till sin egen (Säljö, 2000). Resultatet visade även att skolan 
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kan motivera, skapa samarbeten och lyssna på eleven och i den konstruktivistiska 
synen är det just individernas varierande erfarenheter från olika sammanhang som 
ligger till grund för lärandet (Andersson & Fejes, 2005). Detta genererar till tankar 
att Vallberg-Roth och Månsson (2005) skriver att 1994 års läroplan bland annat 
bygger på en konstruktivistisk syn som visades i resultatet.  
 
Resultat visade att det var flera aspekter som lärare bedömde i de individuella 
utvecklingsplanerna och som Nordin- Hultman (2006) nämner i sin bok, är det inte 
bara det som eleverna gör som bedöms längre, utan nu bedöms även hur eleverna är. 
Detta görs för att få en helhetssyn utav eleverna. Det är inte längre bara det 
kunskapsmässiga som styr utan nu innefattar bedömningarna även de ”mjuka” 
kvaliteterna och begåvningarna också (a.a.). Vilket tydligt kunde ses genom citaten 
fortsätt att vara så snäll, fortsätt och var glad. Det intressanta blir att tolka detta 
utifrån vårt resultat då det fortfarande kunskapsaspekterna som bedöms i allra högst 
grad och att IUP:n inte ska innehålla några personliga egenskaper enligt Skolverket 
(2005). Å ena sidan har de allmänna råden (a.a.) inte en vetenskaplig grund, men å 
andra sidan kan den ge riktlinjer hur lärare kan arbeta med IUP:erna. Detta 
resonemang leder oss vidare till frågor och föreställningar som vi lärare har om 
begreppen utveckling och lärande. Vilka föreställningar har vi om barn och om hur 
barn skall vara? Har detta att göra med miljön vi lever i? Vad som är normalt i en 
kultur kan vara onormalt i en annan. Därför är en tanke att kan det lärare anses vara 
ute på fel spår när man börjar bedöma hur elever är och inte vad de gör. Vilket 
påpekades i resultatet att elever flertalet gånger bedömdes efter personliga 
egenskaper, men som Skolverket (2005) skriver att IUP:n inte bör innehålla. Vem är 
det egentligen som bestämmer hur det ska vara?  
 
En förändring vore kanske att lärarlagen satte sig ner och kom fram till en gemensam 
kunskapssyn. Lindström (2006) skriver om att alla lärare/pedagoger bär ett stort 
ansvar för på vilka grunder vi gör våra bedömningar. Tankar som uppkom utifrån 
resultatet som visar på olikheterna i bedömningen kan visa på vikten av samma 
bedömningsgrunder och kunskapssyn. Som tidigare tagits upp i studien bör det 
finnas tid till kontinuerliga pedagogiska forum där IUP och dess innehåll diskuteras 
som även de allmänna skolråden (2005) tar upp. Lärarna ute på de svenska skolorna 
har troligtvis olika definieringar på orden utveckling och lärande och ord som 
utveckling och lärande tänker vi är i ständig förändring likväl kunskapssynen.  
 
Vi fann i resultatet mål där eleverna skulle arbeta två och två och även tillsammans 
med familjen och detta kan vi knyta an till Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att 
människor lär tillsammans (Andersson & Fejes, 2005). Resultatet visade även att 
elever kan ta hjälp utav kompisar och familjen för att uppnå målen. Detta kan 
kopplas till den sociokulturella teorin där färdigheter och kunskaper utvecklas mellan 
människor (Säljö, 2000). Språket och kommunikation är stora redskap i ett 
sociokulturellt perspektiv, för det är när vi kommunicerar med andra människor som 
vi kommunicerar med oss själva (Andersson & Fejes, 2005). Vikten av att 
kommunicera genom språket framkom i resultatet där elever uppmanades att prata 
mer, säga vad jag tycker till kompisarna och ta hjälp av andra. Å ena sidan skulle de 
elever som bäst lär sig genom att studera ensamma tvingas in i denna kollegialitet. Å 
andra sidan så känner lärare sina elever så pass ingående att detta inte skulle behöva 
inträffa. Det svåra blir om elever inte har haft läraren under en längre tid.  
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 6.2 Det som elever bör sträva efter 
Med utgångspunkt från vårt resultat att kunskaper i svenska framstod som mest 
eftersträvansvärt blir en tolkning att språket är en väsentlig del av vår 
kommunikation. Säljö (2000) skriver om att språket är en viktig faktor att arbeta med 
i skolan. Utifrån vår erfarenhet arbetar även förskolan med språket i tidig ålder. Detta 
kan då generera till att trycket från t.ex. föräldrar är så starkt och skulle inte lärare 
skriva om elevers prestationer inom svenskan skulle detta kunna leda till en 
omvälvande diskussion. Samtidigt så är inte de individuella utvecklingsplanerna 
skrivna för att någon utomstående ska ta del utav dem. Även Korp (2003) skriver om 
att språket är utmärkande för den postmoderna synen som också framkom i 
resultatet. Ur detta perspektiv skulle IUP:erna kunna tolkas som postmoderna 
dokument där elever konstruerar kunskapen och förståelsen i ett socialt sammanhang 
(a.a.).  
 
Svenskan är det ämne som är av stor vikt att lära sig enligt resultatet, men detta kan 
kanske ske mer integrerat med olika ämnen. En tanke kan vara att lärare anser att hon 
eller han måste lära eleven svenska för att eleven ska kunna bli en fullgjord 
samhällsmedborgare då vi lever med svenska språket som modersmål. En annan 
aspekt att ta i beaktande blir då de elever som inte har svenskan som modersmål, hur 
bedöms de eleverna? Ska de bedömas efter samma kriterier?  
 
Att fokusera på elevens svårigheter och brister och dessutom dokumentera dessa går 
inte i linje med den konstruktivistiska synen på kunskap och lärande som Skolverkets 
allmänna råd (2005) tar upp. Skolverket (2005) poängterar betydelsen av att planen 
skall hjälpa eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. 
Vidare skall elevens ansvar och delaktighet i sitt eget lärande öka med hjälp utav att 
lärare ska tala om för elever hur de ska gå vidare i arbetet. Detta är en sorts 
bedömning, nämligen formativ bedömning (Egidius, 2005) och detta har uppstått i 
resultatet genom att elever har fått följande formuleringar i sina IUP:er, fortsätt så, 
fortsätta att arbeta som du gör, har svårt att förstå genomgångar. Att få 
formuleringar av denna form kan utifrån vår tolkning inte vara så framåtsyftande 
eller meningsfulla. Samtidigt kan lärare ha belägg i någon annan form t.ex. 
provresultat, lektioner och intervjuer för att skriva på detta sätt.  
 
När det gäller lärarperspektivet visar vår studie att lärarens arbete med att synliggöra 
målen i undervisningen inte alltid är så synlig för oss läsare. Kan det vara så att 
lärare med flerårig erfarenhet av undervisning har målen i ”ryggmärgen”, eller har de 
inte uppmärksammat att IUP är en individuell planering med utgångspunkt från 
strävans- och uppnåendemålen? Utifrån elevens förutsättningar och förmågor 
uppmärksammas individens styrkor och svagheter och utifrån dessa formuleras 
delmål som eleven ska uppnå. Vi reflekterar över att det tar tid att införliva nya 
arbetssätt i skolan. En tolkning av resultatet är att det krävs ytterligare fortbildning 
om tolkningen av Lpo-94 och dess kunskapssyn. Eller så vet lärare målen även om 
det inte framkommit i resultatet att de arbetar tydligt efter dem. 
 
Med utgångspunkt från Vallberg Roths och Månssons (2005) kritik om att 
individuella utvecklingsplaner inte ses i relation till lärarens undervisning och den 
omkringliggande miljön, menar vi att namnet individuell utvecklingsplan faktiskt 
leder tankarna till att det främst är en individuell plan som ska leda eleven till 
måluppfyllelse. Dock beskrivs föräldrars och lärarens ansvar när det gäller att stötta 
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elevens lärande, vilket gör att elevens ansvar för måluppfyllelse fördelas mellan 
läraren och föräldrar och kunde i studien utläsa dessa metoder återkommande.  

 6.3 Vägar för eleven att nå de önskvärda målen och  vems 
ansvar det är att stötta eleven 

Enligt Lindström (2005) måste eleven inte bara få veta hur hon ligger till 
kunskapsmässigt. Hon måste dessutom ha kunskap om vilka mål hon ska uppnå, 
d.v.s. hon måste få veta hur hon ska gå till väga för att komma vidare. Utan denna 
information kan inte bedömningen vara ett redskap för lärande. En av orsakerna till 
detta kan vara att synen på bedömning och dess syfte har förändrats över tid (a.a). 
Lindström (2005) skriver att tidigare var syftet med bedömning framför allt att 
kontrollera vad eleven lärt sig. Nu är bedömningens syfte även att den ska kunna 
användas som redskap för lärande (a.a). Det kan även vara så att denna syn på 
bedömning ännu inte har framträtt i skolans verksamhet. Forskning visar att det 
krävs en genomgripande förändring i sättet att se på undervisning och lärande för att 
pedagogisk bedömning ska få genomslagskraft i skolan (Lindström, 2005).  
 
Enligt Skolverket (2005) bör den individuella utvecklingsplanen vara 
framåtsyftande. Tankarna blir då om de här meningarna innehåller några 
framåtskridande syften, fortsätt som nu och fortsätta att arbeta som du gör. Vi har 
uppmärksammat att i vissa IUP:er har målen funnits nedskrivna medan i andra har 
det inte förekommit alls. Detta ger Skolverket (2005) som råd till lärarna att skriva 
ner. En tanke är att elever och föräldrar skulle kunna tagit del av informationen i 
någon annan form som förekommit under t ex utvecklingssamtalet. Samtidigt menar 
Skolverket (2005) att de uppnådda målen ska vara nedskrivna i de individuella 
utvecklingsplanerna för att på ett tydligt sätt visa för både elever och föräldrar hur 
eleven presterat som är innebörden av kriterierelaterad bedömning (Selghed, 2006). 
Detta kan också enligt Skolverket (2005) generera till att eleven får en tydlig bild av 
sina framsteg, vilket kan stärka självförtroende och motivationen. En förutsättning 
för att kunna bedöma elevens kunskaper och utveckling är att målen är kända för 
dem som deltar i utvecklingssamtalet (a.a). Om vi ser detta ur ett lärarperspektiv så 
är en tanke att det skulle kunna underlätta att diskutera fram en gemensam syn på 
målen och därmed är mycket arbete redan gjort. 
 
Enligt Elfström (2005) har de modernistiska utvecklingspsykologiska teorierna 
fortfarande har ett starkt inflytande över lärarvardagen, dvs. att kunskap är något som 
finns oberoende av individen och kan ”stoppas” in i denne. Det innebär att kunskap 
går att överföra från en individ till en annan, i skolsammanhang från lärare till elev. 
Eleven får ett uppsatt mål av läraren och det blir upp till eleven att uppfylla detta 
mål. En annan förklaring skulle kunna vara de otydliga målformuleringarna i 
läroplan och kursplaner som Kroksmark (2002) problematiserar. Tomas Kroksmark 
(2002) skriver om konstruktionen av systemet och menar att det finns inbyggda 
problem som bör återgärdas. Vidare menar han att det är svårt att omsätta 
målbeskrivningarna i kursplanerna till praktiskt handling vid bedömning. (a.a.).    
 
Vi fick fram i vår tolkning av studiens resultat att eleven lämnas att till större delen 
ensam ta ansvar för sin lärandeprocess. En tanke kring detta är att lärare som saknar 
kunskap om syftet med IUP har en föreställning om att den individuella 
utvecklingsplanen är just individuell. Därför beskrivs inte verksamhetens ansvar för 
att genomföra insatserna. Det blir eleven och inte verksamheten som ska förändras. 
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En analys vi har är om omgivningen ställer för stora krav på eleverna i förhållande 
till deras förmåga att ta ansvar och kunna se konsekvenser av sina val? Vi tolkar 
resultatet av vår studie att det är upp till individen själv att införskaffa sig kunskapen 
och att fenomenet IUP bygger på föreställningen om en självständig, fri och flexibel 
individ. Denne har förmågan att reflektera och se risker och möjligheter. Individen 
förväntas förändra sig i sin egen takt på sitt eget sätt i ett livslångt lärande. Vallberg-
Roth och Månsson (2005) diskuterar om man kan uppfatta detta som valfrihet eller 
valtvång. För även att elever ska ta eget ansvar, så finns lärare med i processen. Det 
kan då yttra sig i en pedagogisk implikation eftersom läroplanen är konstruktivistisk 
och där delaktighet är ett mått på lärande. Här ser vi en risk för att vårt resultat 
indikerar att skolan och lärarna sig från sitt uppdrag gällande måluppfyllelse. Ur ett 
elevperspektiv kan IUP: n ses som att man skriver ett kontrakt där eleven själv får ta 
sitt ansvar för sin kunskapsutveckling precis som Lindström och Lindberg (2006) 
skriver att självbedömning handlar om. Ytterligare en tolkning av vårt resultat kan 
bero på att de mål som finns i läroplanerna är otydliga. En slutsats av resultatet kan 
vara att IUP: n inte används som ett verktyg i lärarvardagen och därför reflekterar 
man inte över innehållet. Man skriver ner något för att ”pricka av en syssla”. Detta 
kan förstås mot bakgrund av den till synes stressiga tillvaron i lärares dagliga arbete 
vi mött under våra verksamhetsförlagda utbildningar i skolan (VFU). 
 
Vi kunde i vår analys utläsa metoder hur elever skulle arbeta mot målen och det var 
genom förhör och mamma och pappa kollar som kan kopplas till den muntliga 
bedömningen (Lindström & Lindberg, 2006). Tankar om att det förekom kan tolkas 
att lärare har en positiv tilltro till eleven men läraren vet att eleven inte kan formulera 
sig utförligt i skrift. Vi vet heller inte om de muntliga förhören kombinerades med ett 
skriftligt prov som Selghed (2006) anser som viktigt. Ytterligare en aspekt att belysa 
är att genom muntliga examinationer kan lärare få en tydligare bild av elevers 
kunskaper eftersom de kan ställa följdfrågor som gör att lärare får en djupare 
förståelse av elevers kunskaper och kanske även i detta fall. Enligt Andersson och 
Fejes (2005) kan förhör agera som förstärkning av ett yttre beteende. Läraren, 
mamma och pappa ställer frågor och eleven vill göra bra ifrån sig och svarar eleven 
rätt genererar det till en positiv förstärkning av beteendet som kan kopplas ihop med 
den behavioristiska synen som Andersson och Fejes (a.a.) skriver om.  

 6.4 Slutsats 
Med en slutsats om betydelsen att ha en gemensam kunskapssyn, så kan 
diskussionen om hur lärare ska utforma sina IUP:er utgå ifrån hur synen på kunskap 
och lärande ser ut för de olika lärarna. Detta för att få en förståelse till bedömningen. 
När det gäller den individuella utvecklingsplanens utformning reflekterar vi över att 
lärarens kunskapssyn gör sig gällande, eftersom en tolkning från vårt perspektiv är 
att dennes uppfattning om hur barn lär, styr utformandet av IUP. Vidare med 
utgångspunkt från vår syftesfråga vad det är som bedöms framstod att 
kunskapsaspekter är det som framkommer mest. Svenska framstod som mest 
eftersträvansvärt inom kunskapsaspekterna och blir då svaret på den andra 
syftesfrågan. Resultatet på syftesfrågan om hur elever ska nå de uppnå de önskvärda 
målen visade på en mångfald där eleven hade det största ansvaret att ta till sig 
kunskapen. Hur ansvarsfördelningen såg ut mellan hemmet och skolan var resultatet 
att skolan hade det största ansvaret för att stötta eleven under skolgången.  
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 6.5 Vidare forskning 
I detta avsnitt vill vi försöka oss på att ge förslag till forskningsområden som kan 
knytas an till det vi har behandlat i detta arbete nämligen bedömning och den 
individuella utvecklingsplanen. Det som vi upplever skulle vara intressant att ta reda 
på inom bedömning är hur elever upplever att bli bedömda. Hur uppfattar elever 
själva att bli bedömda och vilka resultat kan det ge? Vidare inom bedömning skulle 
det kunna ske en undersökning om hur studenter bedömer elever och att studenter 
jämför bedömningarna sinsemellan. För vi upplever att under lärarutbildningen blir 
vi ofta testade på vilka kunskaper vi har, men sällan, eller aldrig testad på vår egen 
förmåga att bedöma andra. 
 
Inom den individuella utvecklingsplanen skulle det vara intressant att fördjupa sig i 
hur lärare upplever arbetet med IUP:n. Det som kan vara svårt i denna situation är att 
IUP:n inte har varit i bruk så länge. Vidare skulle vi kunna ta reda på hur 
utvecklingsplanerna används på skolorna. Vad upplever skolorna att de har för syfte. 
Vi tänker att denna undersökning skulle kunna vara genomförbar även i de skolor 
som inte har arbetet med IUP:n i så lång tid. 
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BILAGA 1 
Hej! 
Vi heter Frida och Jennie och skriver tillsammans ett examensarbete om de nya 
skriftliga omdömena i år 1. 
Vi håller nu på med vår datainsamling och skulle uppskatta om vi fick ta del av just 
er skolas skriftliga omdömen. 
Det vi söker är kopior på skriftliga omdömen i år 1 och 2 där informationen om 
eleven är ifylld och klar. 
Antalet dokument vi söker är en hel klass i en årskull. 
 
Vi hoppas att ni kan hjälpa oss med detta genom att höra av er så fort ni kan. 
Hör av er antingen på mail eller skicka ett sms om det är ok att vi kan ta del av 
dokumenten och var vi kan träffas och hämta dem. 
 
Frida  
mail: ******@student.hik.se 
mobilnummer: **** *** *** 
 
Jennie 
mail: ******@student.hik.se 
mobilnummer: **** *** *** 
 
Hälsningar 
Frida och Jennie 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2 
 

Kunskapsaspekter 
Individuella  

aspekter 
Emotionella 

aspekter 

Personliga och 
individuella 

aspekter 
Bli säker på att läsa 
elevnära ord med 
dubbel-teckning. 

Kontakt skola 
hem. 

Inte retas och 
slåss. 

Tänka på att tala 
högt. 

Bli säker på att 
skriva elevnära ord 
med dubbel-
teckning. 

Stöd hemma och i 
skolan. 

Visa vuxna (alla på 
skolan och hemma 
respekt) 

Tala högt och 
tydligt, 

Skriva bokstäverna 
rätt, från vänster till 
höger. 

Mamma och pappa 
kollar med dig 
efter skoldagen. 
Lärarna kollar i 
skolan. 

Våga förlora. fortsätta jobba 
koncentrerat, tala 
tydligt, stå still i 
ledet 

Fortsätt att läsa 
böcker för att öka 
läshastigheten och 
öka ordförrådet. 

fortsatt kontakt, 
skola – hem. 

Arbeta vidare med 
humöret. Du är på 
väg. 

Eleven: fortsätta 
lyssna på 
kamraterna, lyssna 
färdigt på 
information. 

Att bli säker på b-d 
och bokstaven c i 
början. 

Styra skolarbetet 
så man jobbar med 
olika kompisar. 

Träna på att inte 
visa att jag tycker 
att det är roligt när 
någon gör galet. 

Eleven: ta ansvar, 
fortsätta som det är 
nu. 

Att sätta punkt. Leka med fler 
kompisar på 
helgerna. Säga 
stopp till 
kompisarna. Ta 
hjälp av vuxna. 

Fortsätt at tänka på 
att turas om att 
bestämma.  

Skolan: 
livskunskap. Elev: 
vara nöjd med sig 
själv, inte hävda 
sig. 

Bli säker på enkel- 
och dubbelteckning. 

Hjälpa eleven att 
leka med fler 
kompisar. Lyssna 
på eleven om hur 
det fungerar med 
kompisarna och 
meddela läraren 
när det behövs 

Ge inte upp ”stora” 
uppgifter. 

Eleven: 
koncentrerad, våga 
säga ifrån, fortsätta 
på den inslagna 
vägen. 

Skriva berättelser. arbeta två och två Säga vad jag 
tycker till 
kompisarna. Inte 
gå med på saker 
jag inte vill. Vara 
med och 
bestämma. 

Ifrågasätt bara det 
som är möjligt att 
ändra på. 

 
 

 


