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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om lärare ser individuell utvecklingsplan 
som ett verktyg för elevens lärande. Uppsatsen fokuserar på lärandet i individuell 
utvecklingsplan. Undersökningen genomfördes i form av intervjuer där fem olika lärare från 
grundskolan fick komma till tals och skildra sin syn på individuell utvecklingsplan utifrån sin 
verklighet i skolan. Då individuell utvecklingsplan är i ett startskede utgår undersökningen 
från nyckelord som vi funnit i Allmänna råd (Skolverket 2005) och som vi anser vara 
avgörande för elevens lärande så att denne når målen i skolan. Resultatet visar att 
intervjupersonerna ser individuell utvecklingsplan som ett verktyg för elevens lärande. Detta  
då individuell utvecklingsplan tillsammans med lärande går som en röd tråd genom 
intervjupersonernas olika skildringar. 
 

  



Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har präglats av vår nyfikenhet och vilja att utvecklas samt 
framförallt förbereda oss inför vår kommande tid som lärare. Det lärande vi vill förmedla och 
samarbeta ihop med våra elever om ska byggas på integritet och självbestämmande och det 
unika i varje individ. Det är just detta vi anser att individuell utvecklingsplan står för nu när vi 
fått fördjupa oss i individuell utvecklingsplan såväl som lärande. 
 
Vi vill tacka de intervjupersoner som ställt upp och delat med sig av sina tankar och 
erfarenheter vad gäller individuell utvecklingsplan och lärande. 
 
Luleå, Mars 2006 
 
Annsofie Bergström 
Carola Bohm
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Inledning 
 

Ty vad varje människa behöver kunna, för att reda sig i livet, är mycket litet. Detta lilla är att 
läsa väl innantill och rätt stava...att avrita enkla föremål… geometrisk åskådningsundervisning; 
de  fyra enkla räknesätten och decimalbråk; så pass mycket geografi, att man kan reda sig med 
en karta och en tidtabell; så pass mycket naturkunskap att man har en grundval för hygienens 
enklaste krav; slutligen det engelska språket; för att kunna taga sig fram under den alltjämt 
vidgade samfärdseln med den vida värld… Med dessa färdigheter har man givit barnet vad det 
behöver för att sedan själv kunna finna sig tillrätta i böckerna och i livet – ifall man därtill 
lägger färdigheten att kunna stoppa en strumpa, fästa en knapp och slå i en spik! Endast detta 
oumbärliga bör vara det obligatoriska underlaget för den vidare bildningen!.. Sedan nyss 
nämnda grundval är lagd skall framtiden skola – vilken är skolan för alla – fortsätta 
allmänbildningen, men efter en för var individ lämpad plan. (Ellen Key 1996, s.158) 

 
En pedagog vars tankar vi ser som aktuella är Ellen Key (1996) som i början av 1900-talet 
gav ut boken Barnets århundrade. Vi ser henne som aktuell eftersom den diskussion som idag 
förs av skolan i mångt och mycket handlar om att eleven ska äga sitt lärande. Hon menade att 
självverksamhet, individuell utveckling och valfrihet alltid har funnits med i de pedagogiska 
diskussioner hon tagit del av. Enligt Key fick ovanstående begrepp dessvärre mer eller mindre 
stryka på foten när det var dags för praktiskt genomförande. Hon ansåg att elevernas väl fick 
ge vika för tidens ideal om bildning, pedagogik och examina. Detta är intressant eftersom 
ovanstående begrepp återkommer i de nuvarande styrdokumenten för skolan. Här talas om att 
alla elever ska ses som unika med olika förutsättningar vilka grundar sig i deras bakgrund. 
Eleverna ska utvecklas genom demokratiska arbetsformer där inflytande och ansvar ses som 
villkor för elevers lärande och utveckling.  
 
Förutom Key har fler framsynta tänkare, pedagoger och filosofer försökt definiera det 
komplexa begreppet lärande under historiens gång. Rousseau, Vygotskij och Dewey är några 
av dem som har bidragit till dagens lärandesyn. Gemensamt för de pedagoger och filosofer 
som medverkar i vår uppsats är deras syn på eleven som en individ med egna förutsättningar 
och egen vilja att lära. Eleven äger sitt lärande och motivation växer ur elevens eget görande, 
skapande och tänkande. Dessutom strömmar tankar om demokrati och delaktighet genom 
dessa tänkare och den tid de verkade i.   
 
En väg till att eleverna ska äga sitt lärande är att alla elever i grundskolan, särskolan, 
specialskolan och sameskolan från och med 1 januari, 2006 ska omfattas av individuell 
utvecklingsplan. Individuell utvecklingsplan ska ses som ett verktyg för elevernas kunskaps 
och sociala utveckling för att de ska nå målen i läroplan och kursplaner. Tanken är att skolan 
tillsammans med elever och föräldrar i ett tidigt skede ska samarbeta för att förbättra villkoren 
för elevens lärande. Den nya förordningen ska verka för att varje elev genom planering och 
uppföljning ska få bättre förutsättningar att nå de fastställda mål som framgår av 
styrdokumenten. Under november månad 2005 har Skolverket gett ut Allmänna råd vilka ska 
ses som ett stöd för skolornas arbete med individuell utvecklingsplan.  
 
Då individuell utvecklingsplan är nytt framförallt som verktyg för elevens lärande är den 
relevanta forskningen i ämnet knapp. Individuell utvecklingsplan handlar om att eleven 
genom sitt lärande ska nå målen i skolan och därför anser vi att lärande måste lyftas fram i 
uppsatsen. Gällande lärande finns dock oändligt forskat. Grunden för denna uppsats blir 
därför den syn på lärande som vi byggt upp bland annat med hjälp av tidigare nämnda 
filosofer. I uppsatsen ingår även nutida pedagoger samt de styrdokument som läraren har att 
förhålla sig till. Vidare ser vi på lärande och individuell utvecklingsplan ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Eftersom vi anser att lärande uppstår i ett socialt sammanhang och genom samspel 
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samt att lärande måste utgå från eleverna själva är det vår förhoppning att individuell 
utvecklingsplan kommer att bli ett av de redskap som främjar elevernas lärande för att nå 
målen. Då vi snart är färdiga med vår utbildning har vi många funderingar kring hur vi ska 
använda oss av individuell utvecklingsplan för att fånga, tydliggöra och utveckla elevens 
lärande. Vi vill alltså med denna uppsats lära oss mer om individuell utvecklingsplan och dess 
användbarhet som verktyg för elevens lärande. Framförallt ställer vi oss frågan vad de 
verksamma lärarna anser.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärare ser individuell utvecklingsplan som verktyg 
för elevens lärande.  
 
 

Bakgrund  
 
Meningen med individuell utvecklingsplan är att den ska vara ett verktyg för att eleven ska nå 
målen i skolan. Den ska stärka elevens inflytande och ansvar i skolan genom att eleven ska 
vara delaktig i sin individuella utvecklingsplan. Detta innebär inte att lärande sker individuellt 
utan i samspel och kommunikation med andra. Vidare lyfts dokumentationen fram för att 
synliggöra elevens lärande (Skolverket 2005). Då individuell utvecklingsplan ska ses som ett 
verktyg för elevens lärande anser vi att synen på lärande ställs i fokus. I bakgrunden beskrivs 
därför lärande under rubrikerna: Teorier om lärande, Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
och Lärande enligt skolans styrdokument. Dessutom visas på varför individuell 
utvecklingsplan är aktuell just nu, hur den uppkommit samt hur den bör användas för att 
gagna såväl eleven som samhället.  
 
 
Teorier om lärande 
 
För att förstå den västerländska synen på lärande analyserar och kommenterar Kroksmark 
(2003) grundläggande aspekter på pedagogik och didaktik. När författaren tolkar Rousseaus 
syn på lärande tar han fasta på elevens rätt att själv lösa de uppgifter som denne ställs inför. 
Lärande får inte ske under tvång utan ska utgå från elevens nyfikenhet och vilja att utvecklas. 
Vem eleven än är så har denne rätt att vara sig själv och bestämma vad som är viktigt att lära 
sig. Genom självverksamhet och stöd ska eleven utvecklas till en självständig människa. 
Rousseau menade att den vuxne har en förmåga att lära ut det eleven/barnet egentligen lär sig 
bäst själv medan kunskap som måste fås i en konstruerad lärandesituation förbises. 
Exempelvis kan eleven själv ta reda på grundläggande fakta men behöver lärarens hjälp för att 
få förståelse för helheten. När eleven börja treva efter kunskap ska denne få stöd att i frihet 
pröva sig fram till sitt sätt att lära. Rousseaus bok om uppfostran ska inte ses som en färdig 
modell för lärande utan som ett tankeexperiment att utgå från för att hitta varje individs 
egenart. Lärande på Rousseaus sätt innebär ett slutmål såväl som flera delmål. Dessa utgår 
från kunskapens helhet för att allteftersom brytas ner i mindre delar. Det är också viktigt att 
målen är elevens egna förankrade i dennes egen verklighet. Det som är elevens verklighet just 
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nu ska tas tillvara och värdesättas just som den är, således är nuet lika viktigt som gårdagen 
och morgondagen.  
 
Key (1996) ansåg att skolans främsta uppgift är att stödja och möjliggöra att elevernas 
utveckling sker på ett harmoniskt sätt. Hon menade att människans harmoniska utveckling 
bara kan uppnås när denne själv väljer vad som ska läras och hur. Om skolan låter människan 
själv välja det som överensstämmer med hennes förmåga uppstår harmoni. Det gemensamma 
kulturarvet är grunden för skapandet av den egna identiteten. Det är när människans identitet 
är grundlagd som förmågan att leva sig in i andras kulturer växer. Detta ger i sin tur en 
förståelse för hur olika våra liv gestaltar sig samtidigt som en öppenhet och acceptans för 
olikheter skapas. Key menade också att utveckling och lärande måste ske i frihet utan fysiskt 
och andligt förtryck. För att utvecklingen ska vara harmonisk krävs att innehållet och 
arbetsformerna varieras på ett genomtänkt sätt. Eleverna ska ha möjlighet att lära sig utifrån 
sina egna intressen och val samtidigt som de motiveras att ta ett steg vidare. Då känner sig 
alla elever stimulerade och vill lära sig och utvecklas i takt med sina uppgifter. Skolan är ett 
socialt och kulturellt sammanhang där allas samlade erfarenheter och åsikter ska tas tillvara. 
Genom att skapa ett samband mellan olika ämnen men också i det enskilda ämnet ges 
förutsättningar för lärande. Key ställer sig kritisk till skolans sätt att stycka upp kunskapen 
och sprida den var helst det passar skolan som institution. Att dela in de olika ämnena i fyrtio-
eller sextiominuterspass utan några som helst kopplingar till varandra är förkastligt eftersom 
det skapar detaljkunskaper som tenderar att försvinna ur minnet. Om istället förståelse för 
helheten prioriteras så skapas kunskap som lever kvar i människor. Eller som Key själv så 
kärnfullt uttryckte sig:  
 

I nutidens utmärkta skola infogas det späda personlighetsämnet – eller rättare utströs det för 
vind och våg, som en liten sten vid stranden. Där träffas den av det ena vågskvalpet efter det 
andra, dag efter dag, termin efter termin. Plask – fyrtiofem minuter kristendom; plask – dito 
historia; plask – dito slöjd… Under dessa vågskvalp domnar hjärnorna, fördummas och 
förstummas själarna, lärarnas som lärjungarnas… Först när envar fritt får göra vad han själv 
bäst kan, då ska han ofta lockas att även försöka sig på något av vad de andra kunnat. Sålunda 
skall ensidigheten naturligt motvägas, men icke som nu skoningslöst utplattas med det 
”harmoniska bildningsidealets” vält! (Ellen Key, s.155.1996) 

 
Säljö (2005) beskriver Vygotskij som en tidlös pedagog då hans pedagogiska budskap än idag 
är aktuellt. Vygotskij hade tankar om att människan ständigt erövrar nya tankesätt och ny 
förståelse av världen i interaktion med andra. Den kunskap och färdighet som erövras används 
i nya situationer och då lär människan återigen nya saker. ”Tankegången är således att genom 
att människor behärskar vissa kunskaper och färdigheter, så är de också nära att behärska 
vissa andra kunskaper och färdigheter.” (s.122). För pedagogen är det därför viktigt att veta 
var eleven befinner sig och vad denne redan har för kunskap för att nästa utmaning ska bli på 
rätt nivå. Vygotskij betonade delaktigheten i samspel med andra och individens självstyrning 
som en förutsättning för lärande. Vygotskijs pedagogik innebär alltså att läraren i samarbete 
med eleven ska stötta denne att ta klivet från en utvecklingszon till en annan.  
 
Dysthe (2003) skriver om att skolans utmaning idag handlar om att hitta balans mellan 
individuellt lärande och lärande genom samspel. Författaren tar fasta vid Vygotskij som ansåg 
att social samverkan var viktig eftersom utvecklingen går från ett socialt sammanhang till det 
individuella, det vill säga att det lärande som utbyts i kommunikativa relationer omvandlas 
och tas tillvara av individen. Eftersom människan enligt Vygotskij inte kan utvecklas i ett 
vakuum måste hon hela tiden använda sig av kulturella redskap för att förstå omvärlden i 
samverkan med andra. Han poängterade framförallt språket som ett sådant redskap för lärande 
och utveckling. Författaren går vidare till Vygotskijs teori om att undervisningen ska gå 
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händelserna i förväg genom att skapa förutsättningar för utveckling och förändring. För att nå 
ett maximalt lärande måste eleverna arbeta med utmanande arbetsuppgifter som förmår dem 
att ta steget från det trygga till det okända för att göra det okända känt. Enligt Vygotskij ska 
lärande alltid ligga i utvecklingens framkant och för detta krävs aktiva elever, aktiva lärare 
och aktiva miljöer. 
 
Dewey (1997) lyfter fram skolans demokratiska uppgift vilket innebär en helhetssyn på 
eleven. Han menade att människan har en fallenhet att planera och genomföra handlingar för 
att nå formulerade mål. När en planerad handling genomförs och ger ett resultat som kan 
bedömas sker ett lärande. Förmågan att kunna genomföra en handling, reflektera över dess 
konsekvenser samt ta ny riktning är förutsättningar för verkligt lärande. Dewey skriver vidare 
att växande är utmärkande för livet och därmed är också utbildning att växa. Meningen med 
skolan ska inte vara att avverka ett stadium för att nå ett annat eftersom lärande inte har något 
slutmål. Undervisningen ska skapa en längtan av att vilja lära sig och erbjuda eleven verktyg 
för kontinuerligt växande. Författaren framhåller omöjligheten i att ha ett pedagogiskt mål där 
aktiviteten dikteras av läraren. Dewey menar att utbildningens mål bör ägas av eleven själv 
eftersom det är en förutsättning för ökat lärande. Eleven ska inspireras att söka förståelse för 
vad aktiviteten kommer att ge för resultat. Målbilden måste därför vara metodiskt ordnad i 
delmål så att den blir gripbar för eleven. Även Kroksmark (2003) resonerar om Deweys syn 
på mål och lärande. Författaren menar att eleverna i dagens svenska skola har många 
långsiktiga mål att förhålla sig till och Dewey ifrågasätter en sådan målkonstruktion. Dewey 
förespråkade att närliggande mål gynnar elevens lärande eftersom eleven då har 
förutsättningar att nå dessa inom en rimlig tid. När varje lektion och varje problem har ett mål 
innebär det att de blir tillfälliga istället för slutgiltiga och då kan dessa flyttas fram 
allteftersom eleven erövrar dem. Målets innehåll kan inte särskiljas från själva processen att 
nå det. ”Det är lika viktigt att lära sig hur man lär sig som att lära sig det man lär sig.” 
(Kroksmark, 2003, s.375). 
  
Qvarsell (2000) för en diskussion om barns lärande med tre begrepp i centrum: barns rätt, 
barns perspektiv och barns utvecklingsuppgifter. Barns rätt går tillbaka till FN:s 
barnkonvention och innebär att barnen har rätt att vara delaktiga aktörer i sitt lärande. Med 
barns perspektiv menar författaren att barnen måste tillåtas se världen på sitt sätt och handla 
utifrån detta. Utvecklingsuppgifterna i sin tur handlar om utmaningar som ger ett vidgande av 
kunskap. Det handlar om att ge förutsättningar i form av delaktighet, förankring i den egna 
världen och utmaningar för att skapa förutsättningar för lärande.  
 
Selberg (2001) utgår från skolans styrdokument då hon beskriver vad elevinflytande 
kännetecknas av och bidrar till. En skola vars idé om verksamheten bygger på elevinflytande 
bidrar bland annat till att eleven äger sitt lärande. Eleven och läraren får då också ett mer 
jämlikt samarbete. I denna verksamhetsidé ingår även föräldrarna som ska ges möjlighet att 
kontinuerligt vara delaktiga i elevens lärsituation. För att eleven ska kunna tillägna sig 
kunskap måste denna skapas i ett begripligt sammanhang och utgå från elevens förkunskaper 
och erfarenheter. Författaren menar vidare att när eleverna har inflytande över sitt lärande 
förändras de traditionella strukturerna i skolans organisation, tid och miljö. Inflytelserika 
elevgrupper tänker utifrån ämnesövergripande kunskapsområden och därför bör ett arbetslag 
innefatta så många ämnen som möjligt. Ett arbetslag för Selberg innebär att såväl lärare som 
elever ingår som medaktörer. Det är när elever och lärare samverkar som elevernas 
individuella utvecklingsbehov blir synliga samt att förutsättningar ges för ökad 
måluppfyllelse. Gällande tiden som struktur skriver författaren att förutsättningen för ett 
ämnesövergripande arbetssätt är att skolans tidsstruktur är flexibel. Det är lärandet som ska 
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stå i fokus och då ska tiden anpassas efter detta. Miljömässigt ska skolan ses som allas 
arbetsplats på så sätt att skolan och dess resurser ska vara tillgängliga och inspirerande vilket 
också sker när elevernas lärande och inflytande står i centrum.  

 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv  
 
Eftersom omvärlden och kulturen har stor betydelse för människans lärande och utveckling 
intresserar sig Säljö (2000) för hur samspelet mellan lärandet och omvärlden ser ut. Han visar 
också hur människor använder olika kulturella verktyg i detta samspel. Utifrån detta ställde vi 
per mail en fråga till Säljö om individuell utvecklingsplan kan ses som ett verktyg. Som svar 
fick vi:  
 

Man kan betrakta IUP1 som en (institutionell) artefakt, eller ännu hellre, som ett kulturellt 
redskap. Som ett kulturellt redskap är det avsett att kommunicera erfarenheter och 
handlingsstrategier och hjälpa människor att handla. IUP är på många sätt ett slags litterat karta, 
en karta i textform. (Säljö, 3 januari  2006)  

 
Sociokulturellt sett (Säljö 2000) har den historiska utvecklingen stor betydelse eftersom allt 
det människor lär kan baseras på tidigare erhållna kunskaper i ett historiskt perspektiv. Det 
skulle exempelvis vara svårt för oss i dag att tillverka nyårsraketer om de som uppfunnit 
krutet inte dokumenterat förloppet eller på annat sätt fört kunskapen vidare. Genom åren som 
gått har människor utvecklat redskap för att kunna förstå och verka i olika kulturella 
sammanhang. Under tidens gång har människan utvecklats färdighetsmässigt både 
intellektuellt och fysiskt och dessutom har hennes kunskap förändrats markant. Denna 
utveckling blir synlig genom olika redskap som vi använder oss av för att studera och verka i 
världen. Säljö beskriver artefakter, det vill säga fysiska och intellektuella redskap som 
människan använder sig av för att hantera omvärlden. Exempel på fysiska redskap kan vara 
penna, papper, miniräknare, dator och de intellektuella redskapen blir då att skriva, räkna, läsa 
och göra kritiska urval. Människan har alltså med tiden skapat en kultur fylld av redskap 
genom vilka vi kan fungera och agera i världen. Människans utveckling och lärande har inget 
slutmål eftersom redskapen gör det möjligt att tänka ännu längre och utveckla redskapen ännu 
mer. 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet något som ständigt pågår i alla människors 
liv och i alla sammanhang skriver Säljö (2000). Människors lärande utvecklas i sociala och 
kulturella samspel och det är i mötet mellan individ och kollektiv som lärande sker. 
 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen 
och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya 
kommunikativa sammanhang… (Säljö, 2000 s.9).  

 
Författaren menar vidare att en förutsättning för lärande ur sociokulturellt perspektiv är 
kommunikationen vilken är ett av de redskap som människor använder för att förstå och verka 
i sin omvärld. Samtalet är människans yttersta medel för att bevara, anpassa och utveckla 
kunskaper och färdigheter. Genom samtalet delar människor erfarenheter, iakttagelser och 
tankar med varandra. Samtalet ger möjlighet att reagera på vad motparten säger och 
resonemanget leder tankarna vidare. Kommunikationen är också en förutsättning för en 
grupps gemensamma tänkande. Ur det sociokulturella perspektivet skapar människor 
                                                 
1 Individuell utvecklingsplan 
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tillsammans ökad kunskap och förståelse. Tänkandet är kollektivt och kommunikativt 
eftersom människor genom samtalet visar det egna tänkandet samtidigt som de tar del av 
andras.  
 
Enligt Dysthe (2003) handlar dokumentation om att fånga lärandet genom att systematiskt 
sammanställa fakta som är av vikt för elevens lärande. Dokumentation inbegriper förmågan 
att reflektera över sitt tänkande, lärande och sin förståelse för att medvetandegöra sitt sätt att 
lära. Detta innebär att både elever och lärare bör dokumentera vad, hur och i vilken kontext 
eleven har lärt sig. Dokumentation ger även en struktur att förhålla sig till framförallt för 
eleven men också för vårdnadshavare och läraren. 
 
 

Lärande enligt skolans styrdokument 
 
Enligt Läroplanskommittén (SOU 1992:94), som är ett förarbete till Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo-94), påverkas kraven på skolan idag bland annat av det 
ständigt ökade informationsflödet och de förändringar som sker i världen. Här har skolan ett 
ansvar att vidarebefordra samhällets tidigare kunnande och dess erfarenheter då detta är en 
förutsättning för dess fortlevande. Samtidigt handlar det om att skapa balans eftersom 
eleverna ska förberedas för att verka i framtidens samhälle. Samhällets utveckling innebär ett 
större krav på dess medlemmars inflytande och förmåga att välja ståndpunkt.  
 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) menar att skolans uppdrag hela tiden måste omprövas i 
förhållande till de samhällsförändringar som sker. Enligt Läroplanskommittén ses en 
kunskapande person som en viktig resurs för samhällets demokrati eftersom denne kan grunda 
sina åsikter och ställningstagande på kunskap och förnuft oberoende av auktoriteter och 
traditioner. Mot bakgrund av detta måste skolan ge kunskap men också uppmuntra elevernas 
kunskapande. Med kunskapande menas att kunna problematisera och formulera olika 
teoretiska och praktiska problem för att komma på lösningar. Detta innebär att det inte bara är 
viktigt vad eleverna lär sig utan även hur och här ses kommunikationen som ett medel. 
Genom att samverka med andra och samtala, argumentera och ifrågasätta kan eleverna skapa 
ny kunskap och förståelse för varandra och omvärlden.   
 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) skriver att lärande står för att skolan ska erbjuda 
eleverna kunskaper som är förankrade i sitt sammanhang. Begrepp och strukturer, det vill 
säga förståelse av ord och olika tankeformer, ska fungera som intellektuella verktyg och 
hämtas ur olika ämnesområden. Skolan måste också vara organiserad så att eleverna ges 
förutsättningar till meningsfullt kunskapande i en social omgivning eftersom lärande sker i 
samspel med andra. Skolan ska lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt genom 
tänkande och reflektion av både teoretiskt och praktiskt kunskapande. För att eleven ska nå 
läroplanens- och kursplanernas mål är det viktigt att lärare och elever tillsammans planerar 
lärandet och vägen mot målen. 
 
I ett tillägg till Lpo-94 betonar Barnomsorg- och skolakommittén (SOU 1997:21) att eleverna 
måste få möjlighet att göra världen begriplig vilket sker i relation till den kultur och de 
erfarenheter eleven känner sig delaktig i. Lärande kan ses som en process som äger rum i ett 
mellanmänskligt samspel. Eleverna måste ges förutsättningar för lärande genom sammanhang 
och i miljöer där de aktivt kan tillägna sig kunskap.  
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Lpo-94 vilar på demokratins grund vilket innebär att skolan ska förbereda eleverna för 
vuxenlivet i vårt demokratiska samhälle. Med bakgrund av detta ska eleverna i skolan öva sig 
i demokratiska processer och arbetsformer för att kunna vara aktiva deltagare i sin framtid. En 
förutsättning för att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt är att de ges möjlighet 
att påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolan. Genom att planera, utvärdera och göra egna 
val av aktiviteter i skolan ska eleverna öka sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 
Enligt Lpo -94 har varje elev rätt att hitta sin unika personlighet för att som fri medborgare ta 
sitt ansvar och göra sitt bästa i samhället. Då utgångspunkten för elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling ska grunda sig i deras bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper 
ska undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. 
 
Ansvaret för elevens utveckling och lärande ligger på skolan, eleven och dennes 
vårdnadshavare enligt Lpo- 94. För att elever och vårdnadshavare ska kunna nyttja sin rätt till 
inflytande och påverkan är det viktigt att skolan tydliggör mål, innehåll och arbetsformer. 
Målen är indelade i två grupper, strävansmål och uppnåendemål. Strävansmålen visar hur 
skolan ska vara utformad så att det finns möjlighet för varje enskild elev att utvecklas mot 
strävansmålen. Uppnåendemålen beskriver vad eleverna minst ska ha nått till när de går ut 
grundskolan. Utöver strävansmålen och uppnåendemålen i Lpo-94 finns dito även i de olika 
kursplanerna. Uppnåendemålen i kursplanerna riktar sig till femte och nionde skolåret.   
 
Enligt Lpo -94 måste de krav som skolan ställer och de rättigheter och skyldigheter som 
eleverna och deras vårdnadshavare har vara tydliga för att skolan och hemmen ska kunna 
samarbeta i sin strävan att stödja elevernas utveckling.  
 

Varför individuell utvecklingsplan nu? 
 
I Elfströms (2005) studie försöker hon skapa förståelse för varför individuell utvecklingsplan 
tas i bruk just nu, hur och av vem den ska utformas samt hur den påverkar synen på barn, 
kunskap och lärande. Hon menar att samhället nu går från det moderna till det postmoderna. 
Tron på framåtskridande och utveckling genom vetenskap ligger i det moderna perspektivet 
och detta ifrågasätts nu. Genom att vi lever i ett globalt samhälle med ekonomiska och 
kulturella samhällsförändringar blir det tydligt att verkligheten är komplicerad och 
mångfasetterad och så växer postmodernismen fram. Elfström menar att i det postmoderna 
samhället är kunskapen dynamisk och sanningen ser olika ut beroende på vem som beskriver 
verkligheten.  
 

Man kan då säga att världen är alltid vår värld förstådd och skapad av oss själva, inte som 
isolerade individer, utan i samspel med andra och vi kan inte på några villkor existera utanför 
världen.  (Elfström, s.90)  

 
Elfström menar att det moderna och det postmoderna perspektivet överlappar varandra och 
det är i detta skede som individuell utvecklingsplan växer fram. Författaren visar att 
individuell utvecklingsplan kan ses som ett modernistiskt verktyg genom att den ska vara lika 
för alla. Hon visar också hur individuell utvecklingsplan överensstämmer med 
postmodernismen eftersom fokus ligger på individen och dennes frihet att själv ta ansvar. I 
och med detta visar Elfström att individuell utvecklingsplan både är ett modernistiskt och 
postmodernistiskt verktyg. I de intervjuer som Elfström gjort med politiker, rektorer och 
lärare i skolan framkommer några motiv till varför ett nytt verktyg för dokumentation och 
utvärdering ska skapas nu. Motiven består i att alla elever ska gå ut skolan med godkänt betyg 
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i basämnena, slopad timplan samt att det finns krav på att individen ska uppmärksammas. 
Författaren menar att det finns flera syften med individuell utvecklingsplan beroende på att 
flera parter ingår i den. För barnets del handlar det om att se sin egen utveckling och för att 
kunna göra det behövs stöd från både pedagoger och föräldrar. För att pedagoger och föräldrar 
ska kunna ge det stödet måste de se barnets utveckling och lärande. För samhällets del handlar 
individuell utvecklingsplan om att eleverna ska få godkända betyg och bli goda 
samhällsmedborgare.  

 

Framväxandet av individuell utvecklingsplan 
 
I regeringens skrivelse (Skr.2001/02:188) ges den grundläggande synen på elevers lärande 
och utveckling som ska gälla i skolorna. Regeringen vill verka för ökad måluppfyllelse i 
skolan genom ett gemensamt ansvarstagande på såväl statlig-, kommunal- som skolnivå för 
att garantera elever likvärdig kvalitet på utbildningen. Målstyrd verksamhet innebär 
fortlöpande uppföljning och utvärdering där skolledare och lärare har nyckelrollen i den 
enskilda skolan. I regeringsskrivelsen tas vikten av hög kvalitet i skolan upp. Eftersom skolan 
idag är decentraliserad och målstyrd menar regeringen att varje skola måste ta ansvar för sin 
egen kvalitetsutveckling där kvalitet innebär att varje elev känner till och förstår målen med 
sin utbildning. Vidare innebär det att lärare och elever tillsammans planerar lärandet för att 
eleverna ska nå målen i läroplanen och kursplanerna. Regeringen bedömer att det är skolans 
skyldighet att informera föräldrar och elever om elevens lärande. Detta bör göras genom att 
läroplanens och kursplanernas mål tydliggörs. Utvecklingssamtalet ska här fungera som ett 
verktyg. Minst en gång per termin ska elevens kunskapsutveckling utvärderas i dialog mellan 
läraren, elev och vårdnadshavare. Utvecklingssamtalet ska leda till en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan vilken ska stärka och stödja eleven i dennes kunskapsutveckling. 
Individuell utvecklingsplan ska visa hur eleven kan gå vidare i sin studieutveckling och vilka 
ytterligare insatser som behövs för att denne ska nå målen. Eftersom vägen mot målen kan se 
mycket olika ut för varje enskild elev ska individuell utvecklingsplan inte ligga till grund för 
bedömning.  
 
I Myndigheten för skolutvecklings rapport (Dnr.2003:251) beskrivs tjugo skolors arbete med 
att utveckla och dokumentera former för individuell planering och dokumentation. I rapporten 
framkommer att individuell planering och dokumentation bör vara utgångspunkten för skolors 
arbete med individuell utvecklingsplan eftersom dessa synliggör elevens lärande. Rapporten 
visar att det är stor variation mellan hur olika skolor arbetar med individuell planering och 
dokumentation. Gemensamt är dock att arbetet förutsätter tolkning av de nationella målen. 
Här har skolorna var för sig arbetat med att anpassa och åskådliggöra läroplanens och 
kursplanens mål utifrån lokala förutsättningar. De har arbetat med målens innehåll, hur de kan 
bearbeta de nationella målen för att göra dessa lokala och individuella samt vem som ska 
formulera målen.  
 
Under november månad 2005 har Skolverket lämnat ut Allmänna råd och kommentarer- Den 
individuella utvecklingsplanen. Allmänna råd (Skolverket 2005) utgår från förändringen av 
kapitel 7 § 2 i grundskoleförordningen som utfärdats av utbildningsdepartementet. 
 

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. 
Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur 
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Vid 
utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
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sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så 
långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även 
innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 
utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till 
målen i läroplanen och kursplanerna…(SFS 2005:179) 

 
Allmänna råd (Skolverket 2005) ska ses som ett stöd för hur skolorna kan arbeta med 
individuell utvecklingsplan. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utifrån sina förutsättningar 
nå de nationella målen genom att individuellt anpassa undervisningen. Här påpekas även 
vikten av att individualisering inte är lika med individuellt och enskilt arbete eftersom lärande 
och utveckling uppstår där kommunikation och samspel sker. Under rubriken ”Vad är 
allmänna råd” skriver Skolverket (2005) att individuell utvecklingsplan bör vara likvärdig för 
alla skolor över landet men ska lämna öppet för hur enskilda skolor kan utforma den.  
 
Allmänna råd (Skolverket 2005) är uppdelade i tre delar vilka behandlar den individuella 
utvecklingsplanens syfte, innehåll och utgångspunkter. Syftet med individuell utvecklingsplan 
är att alla elever ska nå målen i läroplanen och kursplanerna samt ge eleverna ökat inflytande 
och ansvar över sitt eget lärande. Innehållet i individuell utvecklingsplan ska på ett tydligt sätt 
visa på vilka insatser som ska göras av elev, lärare och vårdnadshavare för att målen ska 
uppnås. Uppföljning, utvärdering och utvecklingssamtal är utgångspunkterna för den 
individuella utvecklingsplanen. Dessa ska fungera som en spiral genom att individuell 
utvecklingsplan görs vid utvecklingssamtalet utifrån de mål eleven, läraren och 
vårdnadshavare kommit överens om. Eleven arbetar sedan mot målen och genomförandet ska 
följas upp och utvärderas inför nytt utvecklingssamtal.  
 
Allmänna råd (Skolverket 2005) framhäver att individuell utvecklingsplan ska beskriva lång- 
och kortsiktiga uppnåendemål samt strävansmål eftersom de är riktmärken för elevens 
fortsatta lärande. Uppnåendemålen ska vara realistiska och genomförbara för eleven och det 
är skolans uppgift att ge förutsättningarna för detta. Tillsammans med utvecklingssamtalet ska 
den individuella utvecklingsplanen synliggöra elevernas utveckling och lärande i förhållande 
till målen i läroplanen och kursplanerna. Det är därför viktigt att målen är kända för såväl 
eleven som läraren och föräldrar.  
 
Enligt Allmänna råd (Skolverket 2005) är dokumentation en förutsättning för att synliggöra 
elevens lärande. Med hjälp av dokumentation får eleven bästa möjliga stöd att utifrån sina 
egna förutsättningar nå målen. Dokumentationen kan bestå av portfolio, loggbok, elevens 
självvärderingar och lärarens anteckningar. Genom dokumentationen får eleven en tydlig bild 
av sitt lärande och sina framsteg vilket kan öka motivationen. Vårdnadshavare i sin tur får 
information om elevens utveckling i förhållande till skolans mål och läraren får underlag för 
planering i det fortsatta arbetet. För att få en allsidig bild av elevens lärande är det viktigt att 
samtliga lärare medverkar i utvärderingen och bedömningen av elevens arbete mot målen. 
Lärarna är också ansvariga för att eleven får öva sig i att se sitt lärande, kunna beskriva detta 
och sina kunskaper. 
 
I Allmänna råd (Skolverket 2005) står också att individuell utvecklingsplan ska främja 
elevens och föräldrars delaktighet i skolan. Detta ska ske genom att lärare, eleven och 
vårdnadshavare för en dialog om hur elevens lärande ska gå vidare. Utvecklingssamtalet ska 
vara ett jämlikt samtal där eleven, läraren och föräldrarna lyssnar till varandras synpunkter. 
Individuell utvecklingsplan ska vidare vara framåtsyftande och stödja elevens utveckling. 
Eleven ska ha inflytande och ta ansvar för sitt lärande samt ses som en medaktör som har 
viljan och dugligheten att lära. Detta ska uppmuntras och stärkas så eleven motiveras att gå 
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vidare i sitt lärande. Då den individuella utvecklingsplanen ska följa eleven genom hela 
grundskolan ger den förutsättningar för kontinuitet i elevens lärande när denne byter klass och 
vid förändringar av skolsituationen. 
 
Sammanfattningsvis har bakgrunden beskrivit lärande ur olika perspektiv och detta för att 
individuell utvecklingsplan ska ses som ett verktyg för elevens lärande. Vidare har en 
förklaring getts till varför individuell utvecklingsplan är aktuell i skolan nu samt hur den vuxit 
fram. Eleven ska med individuell utvecklingsplan som verktyg få ökade förutsättningar att nå 
de fastställda målen i skolan och hur detta kan gå till framgår också. Nästkommande avsnitt 
redogör för undersökningen om verksamma lärare ser individuell utvecklingsplan som 
verktyg för elevens lärande men först ett metodavsnitt. 
 

 

Metod  
 
I detta avsnitt redovisas valet av metod, tillvägagångssätt vid undersökningen samt hur 
resultatet har bearbetats och analyserats.    
 
Kvale (1997) menar att när vissa fenomen i en människas livsvärld ska beskrivas är intervjuer 
att föredra eftersom den intervjuade i en dialog ger en beskrivning utifrån sitt eget perspektiv. 
Författaren menar vidare att intervjun bygger upp kunskap och försöker öka förståelsen för 
omvärlden sedd genom den intervjuades ögon för att tolka de beskrivna fenomenen. För att 
intervjuer ska bli omfångsrika med hög kvalitet menar Kvale (1997) att det krävs att 
intervjuaren är väl insatt i ämnet, gärna har övat sig att intervjua och har förberett frågorna på 
ett bra sätt. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att ställa sig vissa nyckelfrågor innan det är dags 
att intervjua. Frågan: Vad? Ställs för att få förkunskaper om intervjuämnet, Varför? Handlar 
om att utforma syftet för intervjun medan Hur? innebär att välja passande metod för intervju.  
 
Vi ville undersöka individuell utvecklingsplans användbarhet som redskap för elevens 
lärande. Med utgångspunkt i lärarnas verklighet ville vi ta reda på om de upplever att 
individuell utvecklingsplan kan vara ett verktyg för elevens lärande. För att nå dit valde vi 
enskilda intervjuer som metod. För att våra intervjuer skulle bli så omfångsrika som möjligt 
samtidigt som de skulle hålla en hög kvalitet var vi noga med att först sätta oss in i ämnet. Vi 
studerade och skrev om såväl individuell utvecklingsplan som lärandesyn, så vi hade en stabil 
grund att utgå från för att få ihop våra teman. För vår del besvaras nyckelfrågan Vad? i 
bakgrunden eftersom ju mer vi läste om individuell utvecklingsplan och lärande desto mer 
kunde vi skönja vad vi ansåg vara av vikt utifrån undersökningens syfte. Frågan Varför? 
innebar att exemplifiera lärarnas uppfattning om individuell utvecklingsplan kan ses som ett 
verktyg för elevens lärande. Hur? som handlar om att hitta en lämplig intervjuform kunde vi 
besvara genom att närmare studera olika metoder för intervju. 
 
Svenning (2003) beskriver den informella intervjun där både presentationen av frågor och 
registreringen av svar är osystematisk även om den genomförs enligt ett tydligt tema. Kvale 
(1997) använder sig av benämningen halvstrukturerad intervju vilken kan ses som varken ett 
öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Intervjun genomförs utifrån de teman 
och förslag på frågor som intervjuaren har samtidigt finns det möjlighet att göra förändringar 
på frågornas form och ordningsföljd beroende på hur intervjun fortlöper. Kvale (1997) 
beskriver intervjuguiden som en översikt över de ämnen intervjun ska handla om. Guiden kan 
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även innehålla förslag på frågeställningar som rör temat. Intervjun kan då genomföras med 
fokus på det valda ämnet men med en öppenhet för i vilken ordning frågorna kommer och de 
slutgiltiga formuleringarna av dem. Vid intervjuerna kan även frågeställningar följas upp 
med, det Kvale (1997) benämner, sonderande frågor, tolkande frågor och tystnad. 
Sonderande- och tolkande frågorna ställs för att få fylligare och tydligare svar. Tystnaden i sin 
tur ger intervjupersonerna möjlighet att tänka efter och formulera sina svar.  
 
Då syftet med vår undersökning var att få en ökad förståelse genom en form av lärandesamtal 
ansåg vi oss inte kunna använda fasta frågor utan valde informell/halvstrukturerad 
intervjuform. Vi styrde visserligen intervjun genom att hålla fokus på syftet men vi lät 
intervjupersonernas tankar och åsikter leda till nästa fråga. Vi förberedde intervjuerna genom 
att göra en intervjuguide (bil.1) där vi sammanställde övergripande teman samtidigt som vi 
formulerade frågor (bil.2) utifrån dessa. Under intervjuerna ställde vi frågorna som när det 
behövdes följdes upp med sonderande frågor som ”Kan du ge något mer exempel?, tolkande 
frågor: Menar du…?  samt tystnaden för att ge intervjupersonen tid.  
 
Enligt Svenning (2003) är bandspelare nödvändig vid intervju eftersom intervjuaren ska 
kunna koncentrera sig på själva intervjun (2003). Även Kvale (1997) förordar bandspelaren 
som verktyg för intervju eftersom intervjuaren kan fokusera på ämnet och dynamiken. En 
annan fördel Kvale nämner med bandinspelning är att hela intervjun med ord, tonfall och 
pauser spelas in och kan återlyssnas.  
 
För att få med allt som sades och på vilket sätt det sades blev bandspelaren ett självklart 
hjälpmedel under intervjuerna. Vi ansåg att eftersom vi inte har särskilt stor vana att intervjua 
minimerades risken för missförstånd och feltolkningar om de olika intervjuerna spelades in 
eftersom vi då kunde vara helt fokuserade på intervjupersonen och det som sades. Vi ville 
också ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i sin helhet när det var dags för 
tolkning.  
 
 

Undersökningsgrupp och urval 
 
Svenning (2003) beskriver normalmedlemmar i organisationen. De är de som är bärare av 
erfarenhet och kunskap av de fenomen som undersöks och som verkar i den organisation som 
undersöks. Författaren påpekar vikten av att välja rätt intervjupersoner som kan tänkas ge 
ärliga svar. 
 
Lärarna är bärare av erfarenhet och kunskap i skolans organisation där de utgör de anställda 
normalmedlemmarna. Intervjuerna genomfördes med syfte att få beskrivningar av lärares 
verklighet och detta för att kunna tolka den individuella utvecklingsplanens användbarhet som 
redskap för elevens lärande. Vår utgångspunkt var att välja intervjupersoner som vi menade 
hade en förförståelse och ett arbetssätt som gagnade införandet av individuell utvecklingsplan.  
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Genomförande 
 
Vi började med att sätta oss in i vad individuell utvecklingsplan var för att hitta en 
utgångspunkt för undersökningen. Vad vi kunde utläsa ur Allmänna råd (Skolverket 2005) 
var att individuell utvecklingsplan ska vara ett verktyg för att eleverna ska nå målen i läroplan 
och kursplanerna. Detta ansåg vi satte lärandet i fokus. Då individuell utvecklingsplan ännu 
inte var införd i skolan insåg vi att det måste vara lärarna som skulle ingå i undersökningen 
eftersom de till skillnad från eleverna var informerade och till viss del insatta i ämnet. Vi 
tyckte det var viktigt att hitta lärare som hade en förförståelse av individuell utvecklingsplan 
så vi kunde få innehållsrika svar. Mot bakgrund av detta valde vi ut tre intervjupersoner som 
vi varit i kontakt med tidigare och som vi visste arbetade för att utveckla sitt förhållningssätt 
till elevens lärande. För att få ytterligare undersökningsunderlag kontaktades en lärare som vi 
kände något flyktigt och denne intervjuperson i sin tur tipsade oss om en skola där de kanske 
hade den förförståelse om individuell utvecklingsplan som vi efterlyste. Vi kontaktade skolan 
vars ena arbetslag tackade nej men i ett annat arbetslag sa en lärare sig vara villig att ställa 
upp för intervjun. Undersökningen genomfördes således med fem lärare på fyra grundskolor i 
år 1-9.  
 
På de olika skolorna valde intervjupersonerna lämpliga lokaler och vi använde oss av 
bandspelare för att få med såväl svar som nyanser i språk och tonfall. Lärarna intervjuades en 
och en där vi båda agerade som intervjuare. Vi informerade om syftet med undersökningen 
och försäkrade att lärarna skulle få vara anonyma i uppsatsen. Under de olika intervjuerna 
turades vi om att ställa frågor vilka utgick från de olika temana och den av oss som ledde 
intervjun fick stöd och hjälp av bisittaren om denne upptäckte eventuella luckor eller om 
något behövde förtydligas i samtalet. Beroende på hur intervjuerna fortlöpte förändrade vi 
formen och ordningsföljden på frågorna. I de fall då svar flöt in i varandra på så sätt att 
intervjupersonen självmant kom in på en fråga eller ett tema ställde vi naturligtvis inte frågan. 
Där intervjupersonernas svar var otydliga eller svårförstådda bad vi dem att utveckla eller 
förtydliga sig. Själva intervjuerna tog i genomsnitt femtio minuter att genomföra förutom 
inledning och avslutning. Intervjuerna avslutades med att de enskilda lärarna fick möjlighet 
att ställa frågor eller uttrycka funderingar. 
 

Bearbetning och analys 
 
Kvale (1997) menar att analysen är någonting som hela tiden följer med i en 
forskningsprocess och är alltså inte i sig ett separat moment och inte heller ett avslutande steg. 
Redan under planeringsstadiet av en studie bör former för hur den ska analyseras has i åtanke 
och under hela processens gång ska analysen hållas aktuell. Författaren skriver vidare att en 
ideal intervju är tolkad redan när den är genomförd.  
 
Kvale (1997) beskriver analysens sex steg:  
 

1. Den intervjuade beskriver sin verklighet under intervjun.  
2. Intervjupersonen får aha-upplevelser och ser nya samband.  
3. Intervjuaren tolkar och bollar tillbaka svaret så att intervjupersonen har möjlighet att 

förtydliga sig under intervjuns gång.  
4. Den utskrivna intervjun tolkas genom strukturering och klarläggning av materialet.  
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5. Det färdiganalyserade materialet presenteras för intervjupersonen så denne har 
möjlighet att ge sina synpunkter om något behövs korrigeras.   

6. Intervjupersonen ändrar sitt tankesätt och börjar agera utifrån detta. 
 
Dessutom handlar analysen om tolkningen av den genomförda intervjun där materialet 
struktureras och klarläggs genom att oväsentligheter tas bort. Detta görs med hänsyn till 
undersökningens teoretiska plattform och syfte.  
 
Ad hoc är en analysform för intervju där olika tekniker och metoder mixas för att få förståelse 
av intervjun enligt Kvale (1997). Författaren hänvisar till Miles och Hubermans 
exemplifiering av metoder i ad hoc. Analysformen innebär att när intervjuanalytikern 
sammanställer materialet och ser olika mönster samt troliga resultat kan det som hör ihop 
urskiljas. Genom att jämföra och ställa upp motsatser ökar intervjuaren sin förståelse för 
materialet och kan därmed använda sig av logiska bevis för att koppla ihop teori och 
verklighet. 
 
För att våra intervjuer skulle hålla hög kvalitet och vara omfångsrika följde vi Kvales råd (se 
metod). För oss var det självklart att inte göra intervjuer innan vi hade läst in oss ordentligt på 
individuell utvecklingsplan och lärande. Vi tog del av det material som fanns tillgängligt om 
individuell utvecklingsplan. Ur detta växte att individuell utvecklingsplan och lärande skulle 
vara vårt fokus. Vidare studerade vi lärande utifrån individuell utvecklingsplan, styrdokument 
och pedagogiska tänkare. När vi väl var införstådda i ämnena kunde vi börja se vissa teman 
som skulle ingå i undersökningen. För vår del valde vi att lyfta fram nyckelord ur Allmänna 
råd (Skolverket 2005) som vi ansåg hade betydelse för vår undersökning. Dessa nyckelord 
kopplade till lärande blev våra valda teman. Utifrån temana utkristalliserade sig frågorna på 
ett sådant sätt att vi fått hanterbara svar. Detta innebar att våra valda teman hela tiden stod i 
centrum och att svaren inte blev allt för diffusa. Tack vare att vi genomgick ovanstående 
process kom vi ganska långt i vår målsättning, det vill säga att omedelbart efter intervjuerna 
kunde vi diskutera och urskilja viktiga aspekter i intervjupersonens svar.  
 
Av Kvales (1997) sex steg för analys (se ovan) tog vi fasta vid fem under 
forskningsprocessens gång.  
 

1. De olika intervjupersonerna fick beskriva individuell utvecklingsplan och elevens 
lärande utifrån deras profession som lärare.  

2. Under intervjuns gång uppmärksammade vi att två intervjupersoner kom fram till nya 
idéer och tankar då de spontant utryckte det.  

3. De gånger de olika intervjupersonerna gav svårtolkade eller otydliga svar bollade vi 
tillbaka svaren genom frågor som: ”Har jag förstått dig rätt?” och ”Menar du så här?”  

4. Vi tolkade den utskrivna intervjun genom att strukturera och bearbeta materialet, allt 
enligt ad hoc (se nedan).  

 
Ad hoc innebar för vår del en struktur i vårt analysarbete då vi så snart en intervju var klar 
lyssnade igenom denna och skrev ner på dator de delar som var relevanta för vårt syfte. Vi 
lyssnade igenom svaren på frågorna och placerade in dem där de passade under 
intervjuguidens olika teman. Intervjusvar som vi i första skedet inte riktigt visste vad de hörde 
till placerade vi under en tillfällig rubrik som vi döpte till ”Övergripande”. Det material vi 
arbetade fram tolkade och bearbetade vi ytterligare genom att diskutera varenda mening och 
ifrågasätta rimligheten i intervjupersonernas uttalanden. Här fick vi ibland gå tillbaka till 
bandinspelningarna av intervjuerna då vi ville försäkra oss om att vi tolkat rätt. Under arbetets 
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gång diskuterade och ifrågasatte vi också svarens överensstämmelse med våra teman. Detta 
innebar att vi kunde urskilja delar av materialet under ”Övergripande” som var relevant och 
nu gick att placera in under de olika temana. Då vi jämförde intervjusvaren såg vi likheter och 
skillnader vilka vi lyfte fram beroende på om dessa var intressanta och relevanta för vårt 
syfte. Detta i sin tur gjorde att bandinspelningarna som var omfångsrika nu reducerades till att 
omfatta cirka tre sidor utskriven text per intervju. Efter det att alla intervjuer var genomförda, 
tolkade, nedskrivna och granskade av intervjupersonerna (se punkt 5) sorterade vi och ställde 
samman dem till ett dokument där vi sammanförde varje intervjupersons svar under rätt tema 
genom att klippa och klistra i datorn. Genom hela analysprocessen har vi arbetat med att 
koppla undersökningen och bakgrunden till varandra genom att föra en ständig diskussion om 
vad som är av vikt i både undersökning och bakgrund och hur dessa hänger ihop.  
 

5. De olika intervjupersonerna fick ta del av sin utskrivna intervju. Materialet fick de 
kommentera och lämna tillbaka till oss om det fanns något i materialet som de ville 
förändra. Här var vi tydliga i att förändringarna inte skulle vara så stora att hela 
intervjun skulle förändras innehållsmässigt.  

6. Gällande det sjätte steget är det svårt att uttala sig om intervjupersonerna ändrat sitt 
agerande efter våra intervjuer eftersom vi inte haft någon uppföljning vilket inte heller 
var planerat för undersökningen. 

 
Ovanstående har redogjort för vilken metod vi valde för vår undersökning samt hur den 
genomfördes. I nästkommande avsnitt kommer vi att redovisa undersökningens resultat, det 
vill säga vad som framkommit under de olika intervjuerna. 

 

Resultat 
 
Resultatet av intervjupersonernas svar tillsammans med analysen mynnade ut i att följande 
teman för resultatredovisning växte fram: Individanpassat lärande i samspel, Mål i elevens 
lärande, Inflytande och ansvar i lärande, Kommunikationen och elevens lärande, Föräldrars 
delaktighet i elevens lärande, Lära att lära, samt Framåtsyftning i elevens lärande. 
Huvuddragen i intervjupersonernas svar presenteras genom sammanställningar belysta med 
citat. För att intervjupersonernas anonymitet skulle bevaras har vi använt oss av de fingerade 
namnen Anna, Bodil, Cecilia, Doris och Erik. Individuell utvecklingsplan kommer hädanefter 
att skrivas som IUP då intervjupersonerna använder sig av denna benämning genomgående i 
intervjuerna. 

 
Individanpassat lärande i samspel 
 
Samtliga intervjupersoner anser att lärande sker i samspel med andra samtidigt som de menar 
att individanpassning är en fördel för elevens lärande. Det finns olika vinklingar på hur de ser 
på detta.  
 

Jätteviktigt att lärande sker i samspel med andra särskilt i dagens samhälle som är så 
individorienterat. Viktigt att skolan har motpoler…att inte var och en kör sitt race. (Erik) 
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Doris menar att samspelet behövs för elevens lärande och samspelet pågår ständigt i olika 
konstellationer. Hon ser också hur samspelet utvecklas hela tiden med stigande ålder och 
mognad.  
 

…samspel mellan stoffet och eleven läraren och eleven…samspelet sker hela tiden. (Doris) 
 
Anna berättar att klassen arbetar gemensamt med ett ämnesövergripande tema där eleverna 
också ingår i olika grupper utifrån individuella intressen. Eleven utgår alltså från sitt 
intresseområde och lär sig mer om detta i samspel med varandra. Anna påpekar att vid 
gemensamma återkopplingar i temat blir det tydlig att eleven lär sig i samspel. Erik i sin tur 
berättar att på deras skola arbetar eleven under arbetsdagen främst med sitt individuella 
projekt. Det är viktigt att eleven utifrån sina frågeställningar söker svaren själv och reflekterar 
över dem. Om flera elever arbetar med likartade projekt samlas de och lärare kring ett bord så 
att eleverna, i första hand, kan ta hjälp av varandra. Samtidigt finns lärarna där om någon elev 
behöver hjälp.  
 

Individualisering naturligtvis utifrån varje barns behov…i helklass så görs återkopplingar med 
hjälp av tankekartor på tavlan och då blir det aha-upplevelser kring Oj! vad mycket vi lärt oss. 
(Anna) 
 
…viktigt att varje individ känner att det här arbetet är anpassat för den…vi kan inte gå tillbaka 
till en skola där alla skulle lära samma saker samtidigt…man når inte en progression i sitt 
lärande då. (Erik) 
 

Bodil och Cecilia menar att eftersom varje elev är en individ så utvecklas denne i sin takt och 
på sitt sätt efter sin plan men det är tydligt att lärande sker i samspel med andra.  
 

…de barn som kan mer är duktiga på att lära andra barn…de är bäst på att förklara…det sker ett 
lärande… (Bodil) 

 

Mål i elevens lärande 
 
Alla intervjupersoner anser att målen i läroplanen och kursplanerna måste brytas ner och 
konkretiseras för att vara tillgängliga för eleven i dennes lärande. Intervjupersonerna och 
deras elever arbetar på olika sätt med läroplanens och kursplanernas mål. Att det inte är helt 
lätt för lärarna att handskas med alla mål framgår i flertalet av intervjuerna. 
 

Som mentor kan jag omöjligt vara inläst på alla mål i alla ämnen…får kanske bli något 
övergripande mål man fokuserar på ...öka förståelsen inom något område…ta eget ansvar…såna 
där mål kanske skulle vara något… (Doris) 

 
På Eriks skola arbetar lärare och elever regelbundet med kursplanerna. Erik menar att 
eftersom det hela tiden finns nya upptäckter att göra i läroplanens och kursplanernas mål är 
det lärarens uppgift att gå in och visa på det. Minst en gång per termin arbetar eleverna 
intensivt i grupper med att bryta ner och tydliggöra målen i kursplanerna. Eftersom alla är 
individer innebär det att de är på olika nivåer när det gäller att formulera mål och hitta vägar 
för att nå dit.  
 

…det är svårt för eleverna att förstå texten i kursplanerna. (Erik) 
 
Meningen är att alla ska nå målen – det är ju vårat mål. (Erik) 
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På Annas skola är det till största delen lärarnas uppgift att bryta ner läroplanens och 
kursplanernas mål i tematiska kunskapsområden. Eftersom skolan arbetar ämnesövergripande 
blir det många kursplaner och därför tittar de bara på någon del i taget med eleverna. Inom 
kunskapsområdet bryts målen ner i delmål. Varje ämne innehåller vissa kvaliteter som är 
gemensamma hela vägen. Dessa kvaliteter ska eleverna öva på hela skolgången, exempelvis 
läsa, tala, lyssna, analysera, jämföra, dra slutsatser mm.   
 

Målen i kursplaner och läroplan är allt annat än konkreta…de är svåra att begripa framförallt för 
föräldrar och elever men också för lärarna. (Anna) 

 
Bodil och Cecilia menar att för att kunna samverka om IUP och elevens lärande måste eleven, 
föräldrar och läraren vara insatta och kunna förstå både uppnåendemålen och strävansmålen i 
läroplan och kursplanerna.  
 

Det jag menar är att i utvecklingssamtalen måste kursplanernas mål finnas med och vara 
nedbrutna, för att elever och föräldrar ska ha någon chans att förstå vart vi är på väg. (Bodil) 

 
Cecilia har tagit fasta på några reflektionsfrågor för att förändra sitt arbetssätt i samband med 
IUP:s införande. Dessa frågor är hämtade ur Grundskoletidningen (GRT 6/05) som handlar 
om IUP – Individuella utvecklingsplaner och allmänna råden.  Frågorna är: Vad ska jag lära 
mig? Vad kan jag redan? Hur ska jag ta reda på det jag inte kan? Hur ska jag veta och visa att 
jag lärt mig? Utifrån frågorna och de erfarenheter Cecilia redan har tänker hon sig hur det 
skulle kunna gå till att arbeta på ett sådant sätt att eleven gör målen till sina egna. Tanken är 
att eleven skriftligt svarar på vilka mål denne redan nått och vilka som eleven behöver öva på.  
 

Tidigare har jag presenterat målen och sedan har eleverna fått visa med en diagnos vad de har 
för förkunskaper men de har inte fått ta ställning till vad de redan kan. (Cecilia) 

 
 

Dokumentation för lärande 
 
Alla intervjuade anser att dokumentation är viktigt för att synliggöra elevens lärande både för 
denne själv och för läraren. De anser också att dokumentationen är en förutsättning för IUP. 
Enligt intervjupersonerna består dokumentationen, utöver lärarens anteckningar, av elevens 
egna anteckningar om sitt lärande, elevens pågående och samlade arbeten samt underlaget till 
utvecklingssamtalen .  
 
Anna lyfter fram vikten av att eleven själv ska stå för den större delen av dokumentationen. 
När eleven dokumenterar i sin loggbok blir lärandet tydligt för denne. Dokumentationen är en 
hjälp för läraren att se var eleverna är och vart den ska.  
 

…eleven kan då planera dagen…och reflektera över gårdagen…då blir loggboken viktig för 
dem. (Anna) 

 
Erik anser att både eleven och läraren måste ha en väldigt tydlig och bra dokumentation. Han 
säger också att dokumentationen tydliggör elevernas eget ansvar över sitt lärande.  
 

Jätteviktigt…vi är långt ifrån perfekta när det gäller detta…det behöver vi arbeta med. (Erik) 
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Bodil menar att om läraren har material och anteckningar kring vad som händer och sker i 
elevens vardag kan de tillsammans och med föräldrarna titta på hur elevens utveckling har 
gått och hur denne kan går vidare. Både Bodil och Cecilia säger att elevens loggbok ofta 
innehåller dagboksanteckningar och inte reflektioner kring elevens lärande och för att få 
eleven att djupare reflektera över sitt lärande behövs rätt frågor.  
 

Loggboken används men den skriver eleverna mest i vad de har gjort under dagen och det är 
inte att förringa…inte något djupare. (Cecilia) 

 
Doris och Erik pekar på dokumentationens eventuella nackdelar. Doris anser att det stora 
problemet med dokumentation är tiden som måste tas i anspråk. Erik menar att om 
dokumentationen innebär en större administration för läraren så går tid åt till det. En tid som 
kunde ägnas åt eleverna.   
 

Vi måste hitta former för dokumentation men det finns en risk för att det bara blir exercis att 
fylla i papper för att man måste…men det är meningslöst. (Doris) 

 
 

Inflytande och ansvar i lärande 
 
I överlag tror och hoppas intervjupersonerna att elevinflytandet kommer att öka i samband 
med IUP:s införande eftersom eleven ska vara en medaktör i skapandet av den. Anna och Erik 
uttrycker att grunden för allt lärande är att eleven har inflytande över vad denne ska arbeta 
med. Anna är övertygad om att när eleven själv deltar i skapandet av sin IUP blir denne 
tvingad att tänka efter och reflektera över sitt lärande vilket gör att lärandet blir synligt för 
eleven.  
 

Att se att det är mej det handlar om och jag kan faktiskt påverka det. (Anna) 
 
Bodil beskriver elevens inflytande i samband med utvecklingssamtalet då eleven själv 
bestämmer vad den ska uppnå i sitt lärande i förhållande till kursplanens mål. Målen är en väg 
till att eleven ska bli medveten och ta ansvar för sitt lärande.  
 

När målen har tydliggjorts kan man tillsammans skriva ner de mål som eleven ser att den vill 
nå…Det här vill jag lära mig! (Bodil) 

 
Cecilia säger att elevens inflytande kring sitt lärande kommer att öka om eleven får rätt frågor 
att reflektera över. Hon säger också att varken läraren eller eleven kan ha något inflytande 
över läroplanens- och kursplanernas mål.  
 

Kommunikationen och elevens lärande 
 
Anna, Doris och Erik tycker att det är svårt att hinna med personliga dialoger med varje 
enskild elev. Däremot anser alla intervjuade att de har mycket kommunikation med eleverna 
som kollektiv.  
 
Cecilia ser att hon och eleverna genom reflektionsfrågorna ur de tidigare nämnda 
Grundskoletidningen nu fått en ram för att kommunicera kring elevens lärande. 
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Intervjupersonerna i överlag ser också kommunikationen med föräldrarna som en viktig del i 
elevens lärande.  
 

En positiv syn på IUP leder till engagerade föräldrar och elever samt en bra kommunikation 
snarare än tvärtom. (Bodil) 

 
Doris menar att kommunikation sker hela tiden då hon går runt och pratar och resonerar med 
eleverna i klassrummet. Intervjupersonen ser ämnesgenomgångar som en form av 
kommunikation trots att den blir lite torftig. Intervjupersonen kommunicerar också skriftligt 
med eleverna genom att skriva utförliga kommentarer på elevernas inlämningsuppgifter. 
Eleverna skriver också personliga brev en gång per år till den intervjuade läraren och genom 
dessa får intervjupersonen kunskap om och förståelse för varje enskild elevs sociala och 
kunskapsmässiga situation. Förutom ovanstående kommunikation anser intervjupersonen att 
det måste skapas en form för kommunikationen vid utvecklingssamtalet så att IUP kan 
formuleras tillsammans med elev och föräldrar.  
 

Handlar än en gång om hur lärare väljer att ta till sig IUP…tror inte att kommunikationen 
kommer att förändras eftersom den används hela tiden…(Doris) 

 
Anna ser dokumentationen i loggboken som en del av kommunikationen. Genom att föra en 
skriftlig dialog med varje enskild elev görs en tidsvinst då samtalet med varje enskild elev tar 
lång tid och är svår att organisera under en skoldag.  
 

Vi vill prata mycket mer utifrån arbetet hur det är upplagt och hur det blev. (Anna) 
 

Föräldrars delaktighet i elevens lärande 
 
Alla intervjupersoner talar om hur viktig inställningen till IUP är. Om lärarna är positiva till 
IUP och föräldrarnas delaktighet så gynnar det elevens lärande. Intervjupersonerna kommer 
också in på hur föräldrarna ges möjlighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet. På alla 
skolor utom en skickas någon form av dokumentation hem med eleven. Fyra intervjupersoner 
påpekar att föräldrarnas delaktighet är oerhört viktig för elevens lärande. Detta framgår 
genom att ord som medvetna, aktiva och engagerade återkommer i intervjupersonernas svar.  
 

Föräldrarnas engagemang är viktig för eleverna…mycket viktigare än vad föräldrarna 
tror…(Anna) 

 
Bodil och Cecilia anser att utan föräldrar står sig skolan ganska slätt. De menar att det är 
lärarna som har skolkompetensen medan föräldrarna är de som är specialister på sina barn och 
därför har mycket att komma med. Detta gör att föräldrarna är viktiga samarbetspartners för 
elevens lärande.   
 

Inställningen till IUP är viktig…har man den inställningen att det är bökigt om föräldrar bryr 
sig kommer det inte att funka. (Bodil) 

 
Anna och Erik anser det som viktigt att dokumentationen är genomdiskuterad före 
utvecklingssamtalet eftersom det då blir en bra dialog om elevens lärande. De hoppas att 
dokumentationen kommer leda till att föräldrarna blir mer delaktiga i elevens lärande.  
 

…läraren får in papperet några dagar innan samtalet så att jag hinner förbereda mig genom att 
läsa målen så att samtalet blir så effektivt som möjligt. (Erik)  
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Cecilia berättar att i samband med IUP:s införande blir det en förändring för hennes del. 
Tidigare fick föräldrarna tillgång till ett urval av elevens arbeten men nu får de ta del av 
elevens samlade dokumentation samt en sammanfattning som Cecilia gjort. Hon menar också 
att föräldrarna måste veta strävansmålen i Lpo-94 och hur de hänger ihop med 
uppnåendemålen i kursplanerna för att kunna vara delaktiga i elevens lärande.  
 

De flesta föräldrar vill veta vilka mål eleven har nått och vilka som finns kvar…hur de kan 
bidra till elevens lärande… och vad ska skolan göra? (Cecilia)  

 

Lära att lära 
 
Intervjupersonerna anser att lära hur det egna lärande sker är en bland de viktigaste 
uppgifterna lärarna har i skolan eftersom alla elever har olika inlärningsstilar. Alla ser att 
eleven genom sin egen dokumentation får syn på sitt lärande om läraren ställer de rätta 
frågorna som eleven får svara på, exempelvis: Hur gjorde du? Hur lärde du dig? När lär du 
dig bäst? Vad var det som gjorde att du lärde dig? På vilket sätt kan du arbeta annorlunda 
nästa gång?  
 
Anna berättar att på deras skola kommer IUP:n att innehålla ”Min utveckling”, portfolio, 
loggbok och kunskapsområdeskartor. ”Min utveckling” skriver eleven själv och svarar på 
reflektionsfrågor liknande de ovanstående nämnda. Dokumentationen blir en hjälp för eleven 
att se sitt lärande och med hjälp av läraren blir det tydligt. Anna tror också att eleven kommer 
att se sitt lärande bättre med IUP eftersom eleverna blir tvingade att tänka efter och reflektera 
över sitt lärande.  
 

Eleven själv har ju svaret på frågorna och när man samtalar föräldrar – lärare - elev ser man vad 
som saknas, vad man ska hjälpa till med. (Anna) 

 
Doris brukar beskriva sitt sätt att lära och ber sedan eleverna att försöka hitta sina egna sätt. 
Bodil menar att eleverna med stigande ålder och mognad får en djupare insikt om sitt sätt att 
lära om de få stöd och hjälp på vägen. Detta stöd kan vara att prata med eleverna om olika sätt 
att lära. Cecilia berättar att klassen ibland har samtal där eleverna får berätta hur de lär sig för 
att på så sätt kunna tipsa andra.  
 

Jag tjatar om att lärande är ett arbete och man måste använda sin hjärna och stöta och 
blöta…det är ett motstånd innan det kommer in kunskap i kroppen (Doris)  

 
Bodil, Cecilia och Doris pekar på vikten av att uppmärksamma elevens framsteg och lärande 
eftersom denne inte själv alltid märker det. Cecilia menar att läraren måste förmedla till 
eleven vad läraren ser. Hon säger också hur viktigt det är att läraren har kunskap om olika sätt 
att lära för att kunna vara ett stöd för eleven när denne försöker upptäcka sitt sätt att lära. 
 

Jag ser att när du får korta arbetspass så har du lättare för att koncentrerar dig…När du 
använder det här materialet så går det lättare för dig…(Bodil)  

 
Bodil och Cecilia berättar att deras nedskrivna IUP kommer att innehålla punkten: ”Så här lär 
jag mig bäst.”  
 

Om det inte står att man ska ha med hur eleven lär sig i IUP:n är det inte säkert att det hamnar 
där. (Bodil) 
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Framåtsyftning i elevens lärande 
 
Doris säger att eftersom det är mål eleven ska nå i sitt lärande blir IUP automatiskt 
framåtsyftande.  
 
Cecilia lägger vikten vid att elevens starka sidor ska lyftas fram eftersom en positiv syn på 
utvecklingen gör att eleven växer i sitt lärande. Det betyder inte att svårigheter ska ignoreras 
men fokus bör ligga på vad eleven kan förbättra för att nå målen.  
 

Du växer av att någon säger att du gör bra. (Cecilia) 
 
Anna, Bodil och Erik pekar på dokumentation som en förutsättning för framåtsyftningen. När 
dokumentationen finns som grund går det att ha en kvalitativ framåtsyftning i elevens lärande.  
 

Dokumentationen är en hjälp för läraren att se var eleverna är och vart den ska. (Anna) 
 
Anna och Erik är väldigt tydliga när de talar om tidsperspektivet för framåtsyftningen. De 
menar att för elever i de högre åldrarna måste framåtsyftningen vara så pass kort att eleven ser 
målen som möjliga att nå.  
 

Vi har att göra med tonåringar och framåtsyftning för dom är från en förmiddag till en 
eftermiddag…eller till fredag om det är måndag…sedan är resten oändligt. (Erik) 
 

 

Resultatsammanfattning 
 
Resultatet visar att intervjupersonerna ser IUP som ett verktyg för elevens lärande då elevens 
lärande och IUP löper som en röd tråd genom hela undersökningen. Att lära hur det egna 
lärande sker är enligt intervjupersonerna en av de viktigaste uppgifter skolan har på grund av 
att elever har olika inlärningsstilar. När det gäller individanpassat lärande i sampel menar 
intervjupersonerna att lärande sker i samspel samtidigt som individen måste vara i centrum av 
sitt lärande eftersom eleverna lär och utvecklas på olika sätt. De intervjuade pekar också på 
vikten av att målen i elevens lärande måste brytas ner och konkretiseras för att bli såväl 
nåbara som hanterbara för denne. Framåtsyftningen i elevens lärande ska vara lagom lång så 
att eleven ser målen som nåbara. Framåtsyftningen ska också vara kvalitativ och detta menar 
intervjupersonerna fås genom dokumentation. Dokumentationen är viktig för att synliggöra 
elevens lärande och därmed en förutsättning för IUP. Då eleven ska vara med och skapa IUP 
hyser intervjupersonerna förhoppningar om att elevens inflytande och ansvar i sitt lärande 
kommer att öka. I samband med införandet av IUP menar intervjupersonerna att det behövs 
en kvalitativ kommunikation kring elevens lärande med både eleven själv men också med 
dennes föräldrar. De intervjuade menar att lärarnas inställning till IUP och föräldrarnas 
delaktighet är av vikt för att IUP ska bli ett fungerande verktyg eftersom föräldrarnas 
delaktighet är oerhört viktig för elevens lärande. 
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Diskussion 
 
Nedan kommer en diskussion föras om hur lärare ser IUP som verktyg i elevens lärande i 
relation till bakgrundens olika teorier om lärande samt IUP:s aktualitet, uppkomst och 
användbarhet. För att bibehålla fokus på temana (bil.1) och samtidigt knyta an diskussionen 
till resultatet används samma rubriker i denna del som i resultatet. Innan detta vill vi dock 
redogöra för undersökningens tillförlitlighet.  
 
 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Kvale (1997) skriver att trovärdighet i forskningssammanhang handlar om att undersökningen 
mäter det som avsåg att mätas. Trovärdigheten beskrivs som beroende av hur hållbara 
teorierna i bakgrunden är och hur logisk kopplingen är mellan bakgrund och intervjufrågorna. 
Hela processen ska genomsyras av trovärdigheten, det vill säga den ska hållas aktuell under 
själva intervjun, utskriften och analysen. Tillförlitligheten i sin tur talar om ifall 
mätinstrumentet gett utslag som går att lita till. Enligt författaren är övning en förutsättning 
för att kunna genomföra en tillförlitlig och innehållsrik intervju. Det är värdefullt att läsa sig 
till riktlinjerna men praktisk övning är ändå viktigast för att läras sig intervjukonsten.  
 
Eftersom vi i bakgrunden har flera av varandra oberoende teoretiker  varandras utsagor då det 
gäller elevens lärande anser vi att det stärker trovärdigheten. När vi har skapat våra 
intervjufrågor har vi gått tillbaka till de Allmänna råden för att hitta utgångspunkter för 
frågorna. Vidare har vi tagit med utgångspunkterna till bakgrunden där vi med fokus på syftet 
har synat bakgrunden i sömmarna för att kunna ställa de rätta frågorna. Då vi läst in oss på 
olika teorier både vad gäller ämnet men också metoden för undersökningen innebär det att vår 
tillförlitlighet som intervjuare är relativt god. Däremot minskar tillförlitligheten eftersom vi 
inte haft möjlighet att öva oss i konsten att intervjua. Att intervjupersonerna fick läsa igenom 
och ha synpunkter på det utskrivna materialet anser vi ökar tillförlitligheten av 
intervjumaterialet. 
 
 
Resultatdiskussion 

Individanpassat lärande i samspel 
 
I vår undersökning framgår att alla intervjupersoner anser att samspelet med andra är en 
förutsättning för individens lärande och om detta skriver även Läroplanskommittén (SOU 
1992:94) som menar att eleverna måste ges förutsättning till kunskapande i en social 
omgivning eftersom lärande sker i samspel med andra. Key (1996) å sin sida såg skolan som 
ett socialt och kulturellt sammanhang där allas åsikter och erfarenheter ska tas tillvara. Också 
Vygotskij (Dyshte 2003) menade att social samverkan var viktig eftersom lärande går från det 
sociala sammanhanget till det individuella. Enligt Vygotskij (Säljö 2005) erövrar människan 
ständigt nya tankesätt och ny förståelse av världen i interaktion med andra. Han betonade 
också delaktigheten i samspel med andra och individens självstyrning som en förutsättning för 
lärande.  
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Doris uppmärksammar också att samspelet sker i olika konstellationer och samspelet 
utvecklas i takt med elevens mognad. Detta stämmer överens med det som Vygotskij (Säljö 
2005) sa att lärande kommer till användning i nya situationer som i sin tur leder till att nytt 
lärande. Detta tänkande ingår i hans teori om utvecklingszoner där läraren ska stötta eleven att 
gå från en utvecklingszon till en annan när eleven börjar vara redo för det. Här tycker vi oss se 
att det också kan vara andra elever som står för det stödet. 
 
Att samspelet kan se olika ut visar två av våra intervjupersoner. Anna visar hur ett 
ämnesövergripande arbetssätt i en klass kan innebära ett individuellt arbete samtidigt som 
lärande sker i samspel. Hela klassen arbetar tillsammans när det gäller de övergripande 
delarna av temat men eleverna får också utifrån egna intressen bilda olika konstellationer för 
att arbeta med sina fördjupningar. Detta innebär att det individuella arbetet ses som 
komplement till samarbetet i klassen. Å andra sidan kan vi se Erik som också håller med om 
samspelets vikt men vars elever till största delen arbetar med individuella projekt. Om flera 
elever arbetar med liknande projekt vars innehåll berör varandra samlas dessa i grupper. Här 
kommer samspelet in som komplement till det individuella. Oavsett hur olika samspel är 
utformade är det som Säljö (2000) skriver att lärande ständigt är pågående i människors liv 
och utvecklas i sociala och kulturella samspel och lärandet sker i mötet mellan individ och 
kollektiv. Det vi också kan se är att oavsett Annas och Eriks olika arbetssätt så sammanfaller 
deras åsikter när det gäller synen på lärande över ämnesgränserna. Här är Key (1996) tydlig i 
att förståelse och kunskap uppstår när samband skapas mellan olika ämnen till förmån för 
helheten. Hon menade att detaljkunskaper faller ur minnet och det är helheten som lever kvar 
i människorna.  
 
Det är intressant att Doris ser att eleven samspelar med stoffet, det vill säga läromaterialet, 
eftersom Vygotskij (Dysthe 2003) såg hur människan måste använda sig av kulturella redskap 
för att förstå omvärlden. Detta synsätt står även Säljö (2000) för då han beskriver artefakter 
utifrån det sociokulturella perspektivet. I exemplet med Doris anser vi att läromaterialet kan 
ses som en artefakt eftersom eleverna använder sig av det för att kunna verka i och förstå sin 
omvärld.  
 
Ovanstående resonemang visar att intervjupersonerna ser samspelet som en viktig del i 
elevens lärande vilket styrker att även om IUP står för ”Individuell utvecklingsplan” innebär 
det inte att lärandet enbart sker individuellt. Om just detta står i Allmänna råd (Skolverket 
2005) där IUP inte ska ses som ett individuellt arbete eftersom lärande och utveckling uppstår 
där samspel sker.  

 

Mål i elevens lärande 
 
Som resultatet visar kan det vara ett komplicerat företag att handskas med alla mål. För att 
målen ska vara tillgängliga i elevens lärande måste de konkretiseras och brytas ner menar alla 
våra intervjupersoner som på olika sätt arbetar med att göra målen konkreta. Spännvidden 
sträcker sig från att eleverna själva bryter ner målen med lärarnas hjälp till att lärarna bryter 
ner målen och anpassar dessa till elevernas arbeten. Myndigheten för skolutvecklings rapport 
(Dnr.2003:251) visar att arbete med individuell utvecklingsplan förutsätter tolkning av målen 
i Lpo- 94 och kursplanerna och att skolorna i rapporten gått tillväga på olika sätt. Även 
Dewey (1997) menar att målet med utbildningen måste var metodiskt ordnad för att detta ska 
bli gripbart för eleven och att en förutsättning för lärande är att utbildningens mål ägs av 
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eleven själv istället för att dikteras av läraren. Som framgår i Allmänna råd (Skolverket 2005) 
ska eleverna genom IUP ges förutsättningar att nå de nationella målen som ska vara 
realistiska och genomförbara. IUP ska beskriva lång- och kortsiktiga mål eftersom de är 
riktmärken för elevens lärande.  
 
För att eleven ska se sitt lärande som genomförbart är det viktigt med delmål, anser våra 
intervjupersoner. Som Rousseau (Kroksmark 2003) såg det borde både slutmål och delmål 
vara elevens egna och förankrade i dennes nuvarande verklighet. Elevens verklighet just nu är 
lika värdefull som gårdagens och morgondagens. Som vi kan se i resultatet är Rousseaus 
(Kroksmark 2003) tankar aktuella eftersom Cecilia funderat på hur olika frågor kan användas 
för att kunna arbeta på ett sådant sätt att eleven gör målen till sina egna. Cecilia vill hitta ett 
arbetssätt som ska leda till att elevens verklighet ligger till grund för dennes lärande och då 
ser hon att frågorna: Vad ska jag lära mig? Vad kan jag redan? Hur ska jag ta reda på det jag 
inte kan? Hur ska jag veta och visa att jag lärt mig? kan vara till hjälp i skapandet av IUP.  
 
Bodil och Cecilia menar att eleven, läraren och föräldrar måste vara insatta och kunna förstå 
såväl uppnåendemål som strävansmål för att en IUP ska kunna formuleras. Dewey (1997) 
menade att lärande inte har något slutmål och att människan har en fallenhet att planera och 
genomföra handlingar för att nå olika mål. Vidare skrev han att ett verkligt lärande innebär att 
ha förmågan att genomföra en handling, reflektera över konsekvenserna av denna och utifrån 
detta ta ny riktning. Vad Bodil och Cecilia säger står tillsammans med Dewey i 
överensstämmelse med Allmänna råd (Skolverket 2005) där IUP handlar om att eleven, 
läraren och föräldrarna i samförstånd ska skapa en plan för hur eleven i sitt lärande ska nå 
målen. Planen ska kontinuerligt följas upp, utvärderas och omformuleras mot nya mål. Här 
påpekas också vikten av att strävansmålen inte får tappas ur sikte då konkreta och kortsiktiga 
delmål ska formuleras.  
 

Dokumentation för lärande 
 
Alla intervjuade anser att dokumentation är viktigt för att synliggöra elevens lärande både för 
denne själv och för läraren. Om detta skriver även Myndigheten för skolutveckling (2003) där 
det framkommer att dokumentation och individuell planering bör vara utgångspunkten i 
skolornas arbete med IUP eftersom dessa gör elevens lärande tydligare. Intervjupersonerna 
visar att dokumentationen, utöver lärarens egen, består av flera olika delar såsom elevens egna 
anteckningar om sitt lärande, elevens pågående och samlade arbeten samt underlaget till 
utvecklingssamtalen. De anser också att dokumentationen är en förutsättning för IUP. Enligt 
Dysthe (2003) handlar dokumentation om att reflektera över sitt tänkande, lärande och sin 
förståelse för att medvetandegöra sitt sätt att lära. Både elever och lärare bör dokumentera 
vad, hur och i vilken kontext eleven har lärt sig. Författaren skriver vidare att 
dokumentationen ger en struktur kring elevens lärande som eleven, läraren och föräldrarna 
kan förhålla sig till. Att dokumentationen är en förutsättning för att synliggöra elevens lärande 
så att denne kan få bästa möjliga stöd att utifrån sina egna förutsättningar nå målen framgår 
även i Allmänna råd (Skolverket 2005).  
 
Det visar sig också att intervjupersonerna handskas med dokumentationen på olika sätt. Anna 
berättar att det främst är eleven själv som dokumenterar sitt lärande och Bodil berättar att det 
framförallt är hon som dokumenterar. Erik anser att både han och eleven ska ha en tydlig 
dokumentation även om de inte nått dit riktigt än. Detta är intressant eftersom vi ser en 
överensstämmelse mellan vårt resultat och Myndigheten för skolutvecklingens rapport (2003) 
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nämligen att det är stor variation mellan skolors arbete med dokumentation. I Allmänna råd 
(2005) framgår det att dokumentationen kan bestå av såväl lärarnas som elevens 
dokumentation. När eleven själv dokumenterar blir lärandet synligt och när lärandet blir 
synligt har eleven möjlighet att själv bestämma vilken riktning den ska ta i sitt lärande för att 
nå olika mål. Och detta innebär att eleven äger sitt lärande vilket torde öka elevens 
motivation.  
 
Utöver ovanstående menar vi att när eleven till största delen dokumenterar själv kan det vara 
en väg bort från de farhågor som Doris och Erik känner när det gäller tidsåtgången för 
dokumentation. Om eleven får dokumentera sitt lärande torde administrationen för läraren 
inte öka så markant.  
 
 

Inflytande och ansvar i lärande 
 
Anna och Erik säger att grunden för allt lärande är att eleven har inflytande över vad denne 
ska arbeta med. När eleven inser att lärandet handlar om denne själv och kan påverka 
motiveras eleven att lära mer. Selberg (2001) uttrycker det som så att en skola där 
verksamheten bygger på elevinflytande bidrar till att eleven äger sitt lärande. Anna och Eriks 
tankar om elevens självbestämmanderätt går också att knyta an till Rousseau (Kroksmark 
2003) och Key (1996). Rousseau (Kroksmark 2003) skrev om att lärande inte får ske under 
tvång utan ska utgå från elevens nyfikenhet och vilja att utvecklas. Enligt honom har eleven 
rätt att själv bestämma vad som är viktigt att lära sig eftersom eleven ska utvecklas till en 
självständig människa. Key (1996) å sin sida menade att skolan främsta uppgift ska vara att 
möjliggöra elevens harmoniska utveckling och denna harmoniska utveckling kan bara uppnås 
när eleven själv väljer vad och hur denne ska lära. Hon menade också att i framtidens skola 
når eleven sin bildning genom en för denne individuellt lämpad plan. Enligt FN:s 
barnkonvention har barnen rätt att vara delaktiga aktörer i sitt lärande skriver Qvarsell (2000) 
som menar att det handlar om att ge förutsättningar i form av delaktighet, förankring i den 
egna världen och utmaningar för att ge förutsättningar för lärande. 
 
Våra intervjupersoner tror och hoppas att elevens inflytande och ansvar kommer att öka i 
samband med IUP:s införande då eleven själv är med och skapar den. Bodil menar att 
utvecklingssamtalet ökar elevens inflytande eftersom eleven själv då bestämmer vad denne 
ska uppnå i sitt lärande i förhållande till kursplanens mål. Målen blir här en väg till att eleven 
ska bli medveten om och ta ansvar för sitt lärande. Som Selberg (2001) ser det blir elevernas 
individuella utvecklingsbehov synliga när elever och lärare samarbetar och då ges även 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse. I Lpo-94 framhålls också att om eleven ska utvecklas 
kunskapsmässigt och socialt måste denne ges möjlighet att påverka, ta ansvar och vara 
delaktig i skolan. Läroplanskommittén (SOU 1992:94) tydliggör att en kunskapande person 
kan grunda sina åsikter och ställningstagande på kunskap och förnuft oberoende av 
auktoriteter och traditioner. En kunskapande person är också en viktig resurs för samhällets 
demokrati. Enligt Elfström (2005) är just samhället syfte med IUP att eleverna ska få 
godkända betyg så att de blir goda samhällsmedborgare. I Allmänna råd (Skolverket 2005) 
står det att eleven ska ha inflytande och ta ansvar samt ses som en medaktör som har viljan 
och dugligheten att lära. En del i detta är elevens medverkan i skapandet av sin IUP vilket 
våra intervjupersoner enligt ovan också ser.  
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Kommunikationen och elevens lärande 
 
Alla intervjupersoner säger att de har mycket kommunikation med eleverna som kollektiv. 
Detta är intressant då Säljö (2000) menar att tänkandet är kollektivt och kommunikativt 
eftersom människor genom samtalet visar det egna tänkandet samtidigt som de tar del av 
andras. Enligt författaren är kommunikationen en förutsättning för lärande eftersom 
människor använder den för att förstå och verka i omvärlden. Genom samtalet bevarar, 
anpassar och utvecklar människor kunskaper och färdigheter då de delar erfarenheter, 
iakttagelser och tankar med varandra. Vygotskij (Dysthe 2003) framhöll att människan hela 
tiden använder sig av framförallt språket för att förstå omvärlden i samverkan med andra. 
Lärande som utbyts i kommunikativa relationer omvandlas och tas tillvara av individen. 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) skriver också om detta då de menar att eleverna skapar 
ny kunskap och förståelse för varandra och omvärlden genom samtal, argumentation och 
ifrågasättande.  
 
Doris skiftliga kommentarer till eleverna och deras brev till henne samt Annas loggböcker 
kan tolkas som de verktyg Säljö (2000) beskriver. Nämligen att förutom kommunikationen 
finns det andra intellektuella och fysiska redskap som människan använder sig av för att 
hantera omvärlden. Här ingår penna och papper som fysiska redskap där de intellektuella 
redskapen då blir att skriva och läsa.  
 
Fyra av våra intervjupersoner ser kommunikationen med föräldrarna som en viktig del i 
elevens lärande. Bodil menar att en positiv syn på IUP leder till engagerade föräldrar och 
elever samt en bra kommunikation snarare än tvärtom. Detta framgår också i Allmänna råd 
(Skolverket 2005) där det står att utvecklingssamtalet främjar elevens och föräldrars 
delaktighet i skolan när lärare, eleven och vårdnadshavare för ett jämlikt samtal om hur 
elevens lärande ska gå vidare. 
  
För att IUP ska kunna skrivas tillsammans med elever och föräldrar menar Doris att det måste 
skapas en form för kommunikationen vid utvecklingssamtalet. Cecilia upplever att hon fått en 
ram för att kommunicera kring elevens lärande med hjälp av reflektionsfrågorna i 
Grundskoletidningen. Som vi tolkar det ser både Doris och Cecilia vikten av att 
utvecklingssamtalet håller en kvalitet som fokuserar på elevens lärande för att nå målen. Detta 
är viktigt när elevens utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas med hjälp av 
återkommande utvecklingssamtal vilket också framgår i Allmänna råd (Skolverket 2005). 

 

Föräldrars delaktighet i elevens lärande 
 
Alla intervjupersoner menar att om lärarna är positiva till IUP och föräldrarnas delaktighet 
gynnar det elevens lärande.  Fyra intervjupersoner anser att föräldrarnas delaktighet är oerhört 
viktig för elevens lärande. Selberg (2001) beskriver att en skola vars verksamhet bygger på 
elevinflytande bidrar till att eleven äger sitt lärande. I hennes verksamhetsidé ingår föräldrarna 
som ska ges möjlighet att kontinuerligt vara delaktiga i elevens lärsituation.  
 
Intervjupersonerna kommer också in på hur föräldrarna ges möjlighet att förbereda sig inför 
utvecklingssamtalet. På alla skolor utom en skickas någon form av dokumentation hem med 
eleven. Anna och Erik anser det som viktigt att dokumentationen är genomdiskuterad före 
utvecklingssamtalet eftersom det då blir en bra dialog om elevens lärande. De hoppas att 
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dokumentationen kommer leda till att föräldrarna blir mer delaktiga i elevens lärande. Cecilia 
berättar att i samband med IUP:s införande blir det en förändring för hennes del eftersom 
föräldrarna nu får ta del av elevens samlade dokumentation samt en sammanfattning som 
Cecilia gjort. Hon menar också att föräldrarna måste veta strävansmålen i Lpo-94 och hur de 
hänger ihop med uppnåendemålen i kursplanerna för att kunna vara delaktiga i elevens 
lärande. Enligt Regeringen skrivelse (Skr 2001/ 02:188) är det skolans skyldighet att 
informera föräldrarna och eleverna om elevens lärande genom att läroplanen och kursplanens 
mål tydliggörs. I Lpo-94 tydliggörs att ansvaret för elevens utveckling och lärande ska delas 
av skolan, eleven och föräldrarna och då är det viktigt att skolan tydliggör mål, innehåll och 
arbetsformer för att eleven och föräldrarna ska kunna påverka och ha inflytande. De krav som 
skolan ställer och de rättigheter och skyldigheter som eleverna och deras vårdnadshavare har 
måste vara tydliga för att skolan och hemmen ska kunna samarbeta i sin strävan att stödja 
elevernas utveckling.  
 
Det är tydligt att om föräldrar ska kunna vara delaktiga i elevens lärande är det viktigt att de 
får ta del av målen och dokumentationen kring deras barns lärande. Vi menar att eftersom 
utvecklingssamtalet ska fokusera på elevens lärande är det viktigt att läraren är insatt i 
styrdokumentens lärandesyn. Detta för att dialogen ska mynna ut i en IUP som fokuserar på 
elevens lärande och inte bara blir en avprickning av vad eleven gjort och inte gjort samt hur 
väl de lyckat på proven. När det gäller föräldrars delaktighet i elevens lärande ser våra 
intervjupersoner verktyget IUP som Allmänna råd (Skolverket 2005) beskriver det. Här ingår 
föräldrarna som medaktörer i skapandet av IUP vilken ska främja elevens och föräldrars 
delaktighet i skolan. Detta genom att lärare, eleven och vårdnadshavare för en dialog om hur 
elevens lärande ska gå vidare. Innehållet i IUP ska också tydligt visa vilka insatser som ska 
göras av elev, lärare och vårdnadshavare för att målen ska uppnås.  
 

Lära att lära 
 
Att lära ut hur eleven lär sig är en central uppgift för lärarna menar intervjupersonerna. För att 
eleverna ska hitta sitt sätt att lära har intervjupersonerna olika knep då Doris brukar berätta 
hur hon lär sig, Bodil talar med eleverna om olika sätt att lära och i Cecilias klass tipsar 
eleverna varandra om deras olika lärsätt. Elfström (2005) visar att ett att syftena med IUP är 
att barnet ska se sin utveckling med stöd av pedagoger och föräldrar vilka är insatta i barnets 
lärande. Läroplanskommittén (SOU1992:94) i sin tur menar att det inte bara är viktigt vad 
eleverna lär sig utan även hur eftersom kunskaper används för att kunna lösa både teoretiska 
och praktiska problem. Selberg (2001) ser det som så att elevens individuella 
utvecklingsbehov blir synliga när elever och lärare samverkar och då ges förutsättningar för 
ökad måluppfyllelse. Eleven ska erbjudas verktyg för kontinuerligt växande för att 
undervisningen ska skapa en längtan att vilja lära sig enligt Dewey (1997).   
 
Alla intervjupersoner ser att dokumentationen bidrar till att eleven får syn på sitt lärande när 
läraren ställer de rätta reflektionsfrågorna. Om detta står i Allmänna råd (Skolverket 2005) 
där dokumentationen ses som en förutsättning för att synliggöra elevens lärande eftersom att 
eleven då får en tydlig bild av sitt lärande och sina framsteg vilket kan öka motivationen att 
nå målen. 
 
Bodil, Cecilia och Doris pekar på vikten av att uppmärksamma elevens framsteg och lärande 
eftersom denne inte själv alltid märker det. Cecilia uttrycker vikten av att läraren har kunskap 
om olika sätt att lära för att kunna vara ett stöd för eleven när denne försöker upptäcka sitt sätt 
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att lära. Detta överensstämmer med Rousseau (Kroksmark 2003) som menade att eleven ska 
utvecklas till en självständig människa genom självverksamhet och stöd. Han ansåg att den 
vuxne har en förmåga att lära ut det eleven egentligen lär sig bäst själv och då förbises 
lärdomar som eleverna måste få genom en konstruerad lärandesituation. Rousseau såg det 
också som viktigt att när eleven trevar efter kunskap ska denne få stöd att i frihet pröva sig 
fram till sitt sätt att lära.  
 
Som resonemanget ovan visar arbetar våra intervjupersoner med att tydliggöra lärandet för 
eleverna. Vi menar att om elever ska kunna planera och reflektera över sitt lärande är det en 
förutsättning att de förstår målen i Lpo- 94 och kursplanerna och detta måste både övas och få 
ta tid. Som det står i Allmänna råd (Skolverket 2005) har lärarna ansvar för att eleverna får 
träna sig i att se och beskriva sitt lärande i det dagliga skolarbetet.  
 

Framåtsyftning i elevens lärande 
 
Anna, Bodil och Erik ser dokumentation som en förutsättning för framåtsyftningen eftersom 
den kan utgöra en grund för en kvalitativ framåtsyftning i elevens lärande. Vygotskij (Säljö 
2005) menade att det är viktigt att veta var eleven befinner sig för att nästa utmaning ska bli 
på rätt nivå. Vygotskij (Dysthe 2003) ansåg också att undervisning ska gå händelserna i 
förväg genom att skapa förutsättningar för utveckling och förändring. Lärandet ska alltid ligga 
i utvecklingens framkant skriver författaren.  
 
Anna och Erik är väldigt tydliga när de talar om framåtsyftningen längd. De menar att för 
elever i de högre åldrarna måste framåtsyftningen vara så pass kort att eleven ser målen som 
möjliga att nå. Kroksmark (2003) skriver att skolan har många långsiktiga mål och att Dewey 
ifrågasätter den typen av målkonstruktion. Dewey (Kroksmark 2003) menade att närliggande 
mål gynnar elevens lärande eftersom eleven då har förutsättningar att nå dessa inom en rimlig 
tid. När varje lektion och varje problem har ett mål innebär det att de blir tillfälliga istället för 
slutgiltiga och då kan dessa flyttas fram allteftersom eleven erövrar dem.  
 
Doris säger att eftersom det är mål eleven ska nå i sitt lärande blir IUP automatiskt 
framåtsyftande. Enligt Allmänna råd (Skolverket 2005) är uppföljning, utvärdering och 
utvecklingssamtal utgångspunkterna för den individuella utvecklingsplanen vilka ska fungera 
som en spiral.  
 
Cecilia tycker det är viktigt att elevens starka sidor lyfts fram eftersom en positiv syn på 
utvecklingen gör att eleven växer i sitt lärande. Fokus ska inte ligga på elevens svårigheter 
utan på vad denne kan förbättra för att nå målen. Detta överensstämmer med Allmänna råd 
(Skolverket 2005) där det står att IUP ska vara framåtsyftande och stödja elevens utveckling. 
Därför ska utgångspunkten vara att eleven har viljan och dugligheten att lära. Detta ska 
uppmuntras och stärkas så eleven motiveras att gå vidare i sitt lärande.  
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Reflektion 
 
Den här uppsatsen har fokuserat på lärande i IUP. Ser lärare IUP som ett verktyg för elevens 
lärande har varit syftet med denna studie. Att intervjupersonerna ser IUP som ett verktyg för 
elevens lärande anser vi att vår undersökning visar. Dock för våra intervjupersoner fram vissa 
funderingar när det gäller mål, tid, dokumentation, inställning samt innehåll och form. Att det 
råder funderingar är ganska naturligt. I debatten framkommer att om IUP ska bli ett kraftfullt 
verktyg för elevens lärande måste lärarna först och främst ges förutsättningar till ett kvalitativt 
arbete med IUP. Kompetensutveckling i IUP är till att börja med A och O så att inte IUP bara 
blir ett administrativt tvång som i värsta fall utmynnar i ett papper som inte fokuserar på 
elevens lärande. Kompetensutvecklingen måste i sin tur grunda sig i fortbildning i skolans 
styrdokument eftersom kunskapssynen i Lpo- 94 och kursplanerna skiljer sig avsevärt mot 
kunskapssynen i dess föregångare. Alla lärare har ännu inte fått fortbildning trots att Lpo-94 
är mer än ett decennium gammalt. Lärarna måste också ges möjlighet att tillsammans utarbeta 
rutiner för dokumentation eftersom hela IUP bygger på en kvalitativ dokumentation för att 
elevens lärande ska bli synligt. Om förutsättningarna ges till lärarna att genomföra reformen 
IUP kommer det att innebära en positiv inställning till den.  
 
För vår del har denna uppsats inneburit att vi fått fördjupad kunskap om lärande som i sin tur 
tydliggjort att vi ser lärandet i IUP. Detta i sin tur innebär att vi nu anser oss ha fått ett verktyg 
som vi kan utgå från när vi ska verka för att eleverna ska nå målen i skolan. Vi anser att det 
inte råder någon tvekan om att IUP är ett kraftfullt verktyg för elevens lärande. 
Förutsättningen är dock att den skapas och används enligt intentionerna i Allmänna råd 
(Skolverket 2005) och med utgångspunkt i skolans styrdokument.  Som vi ser det ger IUP 
förutsättningar att nå ett lärande som bygger på att varje elev ska få utrymme att utvecklas i 
sin takt i skolan. Vi anser att vårt uppdrag som lärare innebär ett hänsynstagande till elevens 
individuella förutsättningar. Tillsammans med eleven kan vi ta tillvara på dennes erfarenhet 
och kunskap för att hitta den rätta vägen för just den eleven att nå målen.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Under intervjuerna framkom det intressanta tankar och åsikter som väckte vår nyfikenhet men 
som ligger utanför denna uppsats syfte och någon gång måste det ju sättas punkt. En av dessa 
tankar och åsikter handlar om IUP och sekretessen. Då IUP är en allmän handling skyddas 
inte innehållet av sekretess vilket vi sett varit ett återkommande problem då vi läst om IUP. 
En av våra intervjupersoner har också uppmärksammat detta och har ett förslag på lösning 
nämligen att elevens egen dokumentation utgör IUP. Elevens egen dokumentation är ju inte 
en allmän handling eftersom det är eleven själv som bestämmer vem som ska få ta del av den. 
Det skulle vara intressant att se hur olika skolor kommer att lösa detta. Därför rekommenderar 
vi det till fortsatt forskning.  
 
Något som också kan vara angeläget att forska om är hur tillämpningen av IUP kommer att se 
ut eftersom den är i ett startskede. Kommer exempelvis elevens lärande att stå i fokus eller 
blir det bara ett papper som läraren i all hast fyller i? Är väl fungerande arbetslag en 
förutsättning för att IUP som verktyg ska leda till att eleven når målen i skolan? 
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Frågor 
 

• IUP innebär ju individanpassat lärande men lärande ska ju ändå ske i samspel med 
andra. Hur ser du på det? 

 
• IUP ska ju innebära ökad måluppfyllelse. Hur arbetar du för att tydliggöra Lpo:s pch 

kursplanernas mål för eleverna? 
 
Hur arbetar ni (du och eleverna) för att nå dit? 
 

• Anser du att dokumentation är ett bra sätt att fånga elevens lärande för att kunna 
genomföra en IUP? 

 
På vilket sätt? 
 
Finns det några andra sätt? 
 
Ökar möjligheten att ta tillvara elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter? (utifall att 
fråga) 
 

• Vad kommer IUP att innebära för elevens inflytande och ansvar över sitt lärande? 
 
Kommer dessa att öka/minska eller förändras på något sätt? 
 

• Tror du att kommunikationen mellan lärare och elev kommer att förändras i samband 
med IUP? 

 
Hur då isåfall? 
 

• Vad tror du at IUP kommer att ha för inverkan på föräldrars delaktighet? 
 
t ex att föräldrarna får större inblick i vilka mål som eleven ska nå upp till. Hur tror du att det 
kommer att påverka elevens lärande? 
 

• Lärande idag handla både om att lära sig men också hur man lär sig. Hur gör du för att 
lära eleven hur denne lär sig? 

 
• IUP:s mening är ju att den ska vara framåtsyftande. Vad kan det innebära för elevens 

lärande? 
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