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Abstract  
This study describes and analyzes how one teacher perceives her monitoring of the students´ 
individual plans of development as expressed in the Education Act chapter 10, 13§. Today there are no 
national guidelines published in the monitoring area for these plans of development, although this is an 
obligation for all teachers in Sweden. Also, it presents some students´ opinion on this and how the 
monitoring affects their learning. 

The progressive perspective on learning with the content spirit of the concepts responsibility, 
participation and experience, as well as research in this field provides the background for the study. 
The most important features of the data were presented in relation to these three concepts and the 
common themes found between them. 

The study reveales that the monitoring of the individual plans of development can never be taken for 
granted due to the absence of national guidelines on this matter. Either the intention of this absence is 
to hand over to a professional profession, such as teachers, to decide themselves how the work should 
be designed, or they are not capable of doing this based on their education and the other conditions 
given in their work. The conclusion is therefore that it is up to each school and each teacher to decide 
on how to work with this matter. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
I mars 2005 utkommer ett pressmeddelande avseende implementeringen av den individuella 
utvecklingsplanen. Riksdagen har då beslutat om en förändring i Grundskoleförordningen 7 kap 2§ 
(2005:207), idag återfinns denna förändring i Skollagen 10 kap 13§ (2010:800), vilken innebär att 
samtliga elever i Sveriges alla grundskolor, obligatoriska särskolor, specialskolor och sameskolor skall 
ha en individuell utvecklingsplan. Avsikten med lagändringen var att varje elev skulle ges ledning och 
stimulans, utifrån sina egna förutsättningar, att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål utifrån 
individuellt anpassad undervisning. Tanken med de skriftliga individuella utvecklingsplanerna är 
därmed att undervisningen i klassrummet skall utformas enligt dessa, för att eleverna skall ges 
möjlighet och stimulans att nå vidare i sin kunskapsutveckling. 

Efter detta tillkännagivande i mars 2005 publicerar sedan Skolverket en rad publikationer som stöd för 
skolorna och lärarna inför detta införande. Dessa publikationer har sedan 2005 fortsatt att utkomma i 
nya utgåvor i och med att grundskoleförordningen förändrats, samt Skolverket omprövat sina beslut. 
Jag har i denna empiri valt att utgå ifrån den senast publicerade, Allmänna råd och kommentarer- 
Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013b), vilken är reviderad 
utifrån den lagändring som trädde i kraft i november 2013 och som innebär att individuella 
utvecklingsplaner endast skall tas fram en gång per läsår, istället för två gånger som tidigare, samt 
endast i de årskurser där betyg inte sätts. Det bör här även påpekas att Skolverkets allmänna råd syftar 
till att påverka utvecklingen i en viss riktning, samt att främja en enhetlig rättstillämpning. Detta 
innebär alltså att råden bör följas, såvida skolorna inte uppfyller kraven i bestämmelserna på ett annat 
sätt. 

I korta drag innebär denna senaste publikation av Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2013b) 
att skriftliga individuella utvecklingsplaner skall upprättas en gång på läsår, i de årskurser då betyg 
inte sätts. Vanligen görs detta vid ett utav elevens två utvecklingssamtal under året, då den 
individuella utvecklingsplanen utgår ifrån samma information och underlag som annars skall lämnas 
vid utvecklingssamtalet. Vad som också tillkommit sedan den första publikationen 2005 är att de 
elever som utan svårigheter når de kunskapskrav som minst skall uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. I övrigt talar de allmänna råden om 
hur läraren bör utforma den skriftliga utvecklingsplanen så att den exempelvis stärker eleven, utgår 
från dess styrkor, tydliggör ansvarsfördelningen och så vidare.  

Efter allt tal om den framåtsyftande planeringen utifrån elevernas individuella utvecklingsplaner tar 
sedan de allmänna råden ifrån Skolverkets slut. Här kan frågan ställas hur det kommer sig att 
Skolverket noggrant uttrycker riktlinjer för hur dokumentationen och kartläggning av elevers kunskap, 
utvecklingssamtal, upprättandet av individuella utvecklingsplaner och den framåtsyftande planeringen 
skall se ut, men lämnar uppföljningen av dessa utvecklingsplaner åt skolorna själva att bestämma om. 
Som ovan skrivet, är Skolverkets avsikt med publiceringen av dessa allmänna råd och kommentarer att 
påverka utvecklingen och främja en enhetlig rättstillämpning. Det betyder att råden och 
kommentarerna i slutändan skall användas som ett verktyg för att bibehålla den kvalité som arbetet 
med individuella utvecklingsplaner ger möjlighet till, och därför är det av yttersta vikt att dessa följs 
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upp. Görs inte detta riskerar de endast att fungera som ett dokument läraren är tvungen att skriva enligt 
Skollagen 10 kap 13§ (2010:800), och inte som den framåtsyftande process det är tänkt.  

Här infinner sig då frågan om och hur skolorna väljer att följa upp och säkerställa innehållet i de 
individuella utvecklingsplanerna då Skolverket inte ger några riktlinjer för detta. Frågan infinner sig, 
följs de ens upp, sker detta först vid nästkommande utvecklingssamtal, eller säkerställs vissa tidigare 
än så.  

 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

Som tidigare nämnt, så använder jag mig i denna studie av den senast publicerade versionen av 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2013b) för de individuella utvecklingsplanerna, vilken 
behandlar upprättandet av, samt det processrelaterade arbete som individuella utvecklingsplaner 
innebär. En individuell utvecklingsplan skall enligt Skollagen 10 kap 13§ (2010:800) syfta till att ge 
eleverna möjlighet, stöd och stimulans i att nå vidare i sin kunskapsutveckling. Inför upprättandet görs 
en bedömning av eleven, ett slags omdöme, vilket besvarar frågan ”Var är vi?”. Detta resulterar sedan 
i sin tur i ett framåtsyftande mål att arbeta med för eleven, ”Vart ska vi?”. Kring detta mål sätts 
stödinsatser upp från skolans sida, men även vad eleven skall bidra med, svar på frågan ”Hur gör vi?”. 
Utformandet av var elevs individuella utvecklingsplan sker vanligen vid ett utvecklingssamtal, med 
både lärare, elev och vårdnadshavare närvarande. Tanken med den individuella utvecklingsplanen är 
att hjälpa samtliga elever i skolan att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling, och inte bara de elever 
som idag inte uppnår de godkända kunskapskraven i de olika ämnena. Den individuella 
utvecklingsplanen skall därför stärka eleven, utgå från dess styrkor, tydliggöra ansvarsfördelningen av 
stödinsatserna och så vidare. Utifrån detta tillhandahåller Skolverket (2013a) ett stödmaterial för att 
minska lärarens administrativa arbete samt ge exempel på utformningen av den individuella 
utvecklingsplanen och den framåtsyftande planeringen.  

De allmänna råden talar även om att lärare behöver ges förutsättningar för att utveckla sitt arbete med 
att sammanställa elevens kunskapsutveckling, såväl för dokumentation i undervisningen, omdömena 
och den framåtsyftande planeringen. Här talar Skolverket (2011b) i sitt material om vikten av att även 
dokumentera uppföljningen av arbetet så att denna fungerar som ett stöd i framtida undervisning. Här 
menas att denna ger stöd för elevens kunskapsutveckling om elevens kunskaper finns dokumenterade 
på ett sakligt och tydligt sätt. 

I Sverige är det regering och riksdag som beslutar om läroplanernas innehåll. Läroplanen innehåller 
sedan skolans värdegrund och uppdrag, men också övergripande mål, riktlinjer för undervisningen 
samt kursplaner för den aktuella skolformen. Utifrån de rådande läroplanerna i Sverige: läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, läroplanen för grundsärskolan, läroplanen för 
sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, samt läroplanen för specialskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet, har Skolverket publicerat ett material kallat Planering och genomförande av 
undervisningen (2011b). Detta material syftar till att stödja lärare och rektorer i hur de olika 
regleringar som återfinns i läroplanen hanteras i den pedagogiska praktiken. Häri lyfts uppföljning 
fram som en central del ur Skollagen, samt som en del av det systematiska kvalitetsarbete som ska 
bedrivas på skolorna. En central del i lärarens arbete är att följa upp och dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling, vilket kräver en noggrann planering för att göra den praktiskt hanterbar. 
Uppföljningen beskrivs här sedan som ett samspel mellan lärare och elev: 
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För att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen vara en integrerad del i 

undervisningen där den enskilda eleven kontinuerligt kan få återkoppling på vad han eller hon hittills 

har utvecklat, vad eleven behöver utveckla för att nå kunskapskraven samt hur undervisningen ska 

ge eleven möjlighet att utveckla detta. Läraren behöver därför skapa en struktur i undervisningen, 

bland annat genom att med jämna mellanrum se tillbaka och sammanfatta det som pågår. Elever-

nas arbete och lärande blir då synligt och kan utgöra ett under lag för en dialog mellan lärare och 

elever och mellan elever om det som sker i undervisningen och undervisningens innehåll. 

(Skolverket, 2011b, s.19) 

 

Andra källor 

Skolverkets utvärderingsprogram har till uppgift ”att dels ligga till grund för informations- och 
utvecklingsinsatser riktade mot målen, dels stimulera en kritisk diskussion om systemet i sin helhet” 
(Lundahl, 2006). 2007 publicerar Skolverket en utvärderingsrapport efter införandet av de individuella 
utvecklingsplanerna. Däri granskas hur de individuella utvecklingsplanerna används ute i skolorna 
samt hur processen omkring de ser ut. Rapporten pekar på en del hinder och svårigheter som behöver 
övervinnas för att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna skall fungera enligt dess avsikt. 
Bland annat så belyses många skolors svårigheter med hur dessa ska definieras. De två lägren häri 
delas i om det enbart handlar om ett sammanfattande protokoll eller en hel process. Merparten av de 
som intervjuats i rapporten talar även om den alltför långa tiden mellan de två utvecklingssamtalen, 
vari den individuella utvecklingsplanen oftast följs upp. För att dessa skall tjäna sitt ändamål, att följa 
upp elevens resultatutveckling, skulle tätare uppföljning önskas för att kunna arbeta efter de 
uppföljningsrutiner som önskas.  Informanterna i rapporten är vida överens om att Skolverkets 
publikationer med råd och kommentarer varit till hjälp i arbetet, men att det fortfarande finns en 
osäkerhet kring hur arbetet skall bedrivas och att det däri skapar en hel del onödiga frågor, vilka skulle 
kunna undvikas genom ytterligare riktlinjer från statens sida, närmast ifrån Skolverket. Denna rapports 
avsikt stämmer väl överens med mina frågeställningar då den belyser den individuella 
utvecklingsplanen som en process, vari uppföljningen blir en central del. Rapporten lyfter vidare 
vikten av tydliga råd ifrån Skolverket över arbetsprocessens utformning.  

 

Skolinspektionen publicerar 2010 en kvalitetsgranskning med utgångspunkt i att bland annat bedöma 
huruvida skolor har ett fungerande system för att följa upp och utvärdera elevers kunskapsutveckling, 
olika typer av undervisningsmetoder m.m. Skolan är idag skyldig att följa upp och utvärdera elevers 
kunskapsutveckling. Avsikten med granskningen var att påverka skolorna och dess huvudmän så att de 
i sin styrning skulle bli mer funktionsdugliga, sett till de granskade aspekterna. Skolinspektionens 
granskning visade att endast en liten del av de granskade skolorna uppfyller de krav som ställs på ett 
systematiskt uppföljningsarbete. Vanligast förekommande är uppföljning i de högre årskurserna, något 
som Skolinspektionen menar är kopplat till de betyg som sätts i de högre årskurserna. Det talas här 
också om den brist på ”röd tråd” i skolans arbete med uppföljning, utvärdering och åtgärder som finns 
på många skolor. Vid flera av de granskade skolorna visade det sig att rektorn, vilken förutsätts ha det 
övergripande ansvaret för dessa delar, tog ett mycket mer aktivt ansvar när det gäller de enskilda 
eleverna i behov av stöd, medan lärarna i högre grad var de som arbetade med uppföljning osv. för de 
elever som redan presterade ganska bra. Avsaknaden av riktlinjer för hur arbetet med detta skall 
bedrivas anges också som en orsak till denna brist. Många skolor har en kultur av informella möten 
och muntliga diskussioner. Den vanligaste formen av uppföljning anges vara spontana möten mellan 
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rektor/lärare och lärare/elev. En annan orsak som anges som förklaring till det bristande 
uppföljningsarbetet är tidsbrist. Här menar både rektorer och lärare att de tvingas prioritera mellan 
arbetsuppgifterna, och att detta kvalitetsarbete och dess dokumentation anses stjäla tid från annat 
pedagogiskt arbete. Sett till denna studies avsikt kan detta likställas med att läraren vet att det vid varje 
termin sker en uppföljning i och med nästa utvecklingssamtal och att arbetet med uppföljning därmed 
blir av i vilket fall, om än något senare än vad som önskats. Utifrån den genomförda granskningen 
anser Skolinspektionen att det är viktigt att skolorna har fasta rutiner för uppföljning, utvärdering och 
åtgärder, både vad gäller metoder, verktyg m.m., men också vad gäller dokumentation. 

 

Skolinspektionen (2012) presenterar i sin kvalitetsgranskning ”Vi har inte satt ord på det”, hur lärare i 
35 skolor arbetar med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper utifrån de kunskapskrav 
som finns i kursplanerna. Sammanfattningsvis visar granskningen bland annat att lärare anser det svårt 
att bedöma utifrån kursplanerna, då de inte helt och hållet förstår hur de olika delarna i dessa ska 
användas och hur de förhåller sig till varandra, men också att många utav lärarna inte planerar för 
bedömning i samband med att de planerar sin undervisning. Vad som är intressant för denna studie är 
att granskningen även visar på att framåtsyftande återkoppling till eleverna förekommer i liten 
utsträckning, samt att lärarna bär en stor del av sitt arbete, sin planering och det som borde 
dokumenteras, i sitt minne. Detta leder i sin tur till att många lärare upplever det som svårt att 
transformera dessa tankar till skrift då elevens kunskapsutveckling senare skall formuleras i den 
individuella utvecklingsplanen. Skolinspektionen påpekar i sin rapport att lärarna bör ta stöd i 
Skolverkets stödmaterial med allmänna råd och kommentarer för att göra korrekta bedömningar av 
elevernas kunskaper i enlighet med författningarna i skollagen. Här talas det om att bedömning skall 
användas i framåtsyftande mening för att främja lärande. Kontinuerlig återkoppling till eleverna bör 
därför till stor del ingå i detta arbete för att lärandet skall bli synligt även för dem, och därmed visa på 
vad de kan utveckla och bli bättre på samt hur de ska göra detta. På det här sättet skulle eleverna kunna 
utveckla strategier för exempelvis problemlösning samt kunna prestera bättre nästa gång de möts av en 
likartad uppgift. I rapporten uttrycker även ett flertal lärare att den återkoppling som ges till eleverna 
inte är planerad på förhand, utan sker intuitivt och spontant. Istället för att vara kopplad till ämnet och 
uppgiften är den dessutom främst uppmuntrande och allmänt hållen. Några utav lärarna uttrycker även 
att de tycker det är svårt att hinna med återkopplingen till eleverna, dock finns exempel på lärare som 
använder sig utav framåtsyftande frågor, enskilt och i grupp, för att vägleda eleverna i hur de ska nå 
vidare i sitt lärande. Som nämnts ovan, visar granskningen även på att många lärare bär en stor del 
utav det egna arbetet i huvudet. Många utav dessa uppger även att de följer upp och utvärderar för sig 
själva i sitt huvud, som en följd av att detta annars inte hinns med. Vad som lyfts i samband med detta, 
är att det är upp till var lärare själva att besluta hur elevernas kunskapsutveckling skall dokumenteras. 
Till följd av denna valfrihet, samt tidsbristen i arbetet, dokumenterar många lärare endast i slutet av 
arbetsområden och terminer. Dessa dokumentationer handlar då främst om summativa bedömningar. 

 

Kunskapsområde  
Av skollagen 1 kap 5§ (2010:800) framgår att utbildningen i skolan skall vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. Skolinspektionen (2012) talar i sin rapport om att kravet på vetenskaplig 
grund omfattar både utbildningens innehåll såväl som den didaktik och pedagogik som används. 
Tillsammans med denna vetenskapliga grund, utifrån aktuell forskning, skall sedan lärarnas beprövade 
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erfarenhet adderas för att utveckla skolans former. Här talas det om att det är av stor vikt att lärare 
tillsammans utbyter erfarenheter av att tolka, planera, utvärdera och analysera sin undervisning och 
arbetet därikring. Med denna studie vill jag öka kunskapen om det utrymme som lärarnas beprövade 
erfarenhet får till uppgift att fylla, då Skolverket utelämnar publikationer med allmänna råd och 
kommentarer kring uppföljning och utvärdering av individuella utvecklingsplaner i grundskolan. 
Skolverket, och allra ytterst riksdagen, har en intention med hur de individuella utvecklingsplanerna 
skall fungera och vad som skall uppnås med arbetet med dem. Denna intention är att varje elev skall 
ges ledning och stimulans, utifrån sina egna förutsättningar, att nå så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål utifrån individuellt anpassad undervisning (SFS, 2010:800). En nationell och 
likvärdig säkerställan av detta arbete blir härmed svår att fastställa, då det är upp till var lärare att själv 
planera och genomföra sitt arbete med uppföljning utav dessa individuella utvecklingsplaner utan 
någon vägledning ifrån Skolverket. Lärarens beprövade erfarenhet får här en central roll när det gäller 
att utveckla fungerande och framåtsyftande rutiner för ett uppföljningsarbete som detta. I Skolverkets 
(2010) rapport beskriver de deltagande lärarna att de känner en osäkerhet kring de rutiner och former 
som idag finns kring arbetet. De efterfrågar därför ett gemensamt språk för att uppnå en högre kvalitet 
med sitt arbete. 

Med avstamp i de andra källor som finns redovisade i tidigare avsnitt används forskning och 
publikationer kring uppföljning, dokumentation och återkoppling som grund för detta 
kunskapsområde. 

Syfte och problem  
Syftet med denna uppsats är att analysera hur en intervjuad lärare säger sig uppfatta den egna 
uppföljningen av de individuella utvecklingsplaner som skrivs för varje elev enligt Skollagen 10 kap 
13§ (2010:800). Syftet är även att undersöka hur den eventuella dokumentationen av uppföljningen av 
individuella utvecklingsplaner sker samt hur återkopplingen till eleverna fungerar och ser ut. Mot 
lärarens intention med den återkoppling som ges till eleverna ställs en grupp elevers upplevelse av hur 
denna verkar och fungerar i deras lärande. 

 

Forskningsfrågor  

 
1. Hur uppfattar läraren att hon följer upp elevernas individuella utvecklingsplaner? 
2. Hur uppfattar läraren att den använder sig utav dokumentation i sitt uppföljningsarbete? 
3. Hur ser lärarens återkoppling till eleverna ut, utifrån deras individuella utvecklingsplaner och 

dennes uppföljningsarbete?  
4. Hur upplever en grupp elever den återkoppling som ges utifrån deras individuella 

utvecklingsplaner och lärarens uppföljningsarbete? 
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Kapitel 2 Teoretiska 
utgångspunkter  
Under arbetet med denna studie har jag valt att använda mig utav Dewey och progressivismen som 
teoretisk utgångspunkt kopplat till studiens avsikt. Dess syn på målstyrning och erfarenhet, spelar en 
central roll i denna studie, då lärarens beprövade erfarenhet påverkar hur denne väljer att arbeta med 
uppföljning av individuella utvecklingsplaner. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt har jag sedan 
valt att koppla denna samman med läroplansteori för att se hur de individuella utvecklingsplanerna i 
den svenska läroplanen influerats av progressivismen i dess utveckling mot en tydligare målstyrning. 

Progressivismen  
Dewey anses vara den progressivistiska rörelsens grundare, progressivismen (Linde, 2006). Sedan den 
senare delen av 1900-talet har detta komma att vara det dominerande paradigmet för att resonera om 
skolan och dess ändamål (ibid.). Tidigare i historien hade skolans intention grundats i att samhällets 
kunskap skulle införlivas i nästa generation genom reproducering. Dewey (1999) valde istället att se 
på skolan som en framåtsyftande verksamhet och att dess huvudsakliga ändamål därmed var att ge 
eleverna verktyg att själva kunna söka kunskap. Han ansåg att samhället ständigt förändrades och att 
kunskap därmed var ett föränderligt begrepp och att det därmed inte fanns någon statiskt sann sådan. 
Enligt Dewey ska undervisning syfta till att förbereda eleverna för att leva och verka i ett ständigt 
föränderligt och utvecklande samhälle (ibid.). I enlighet med dagens individuella utvecklingsplaner, 
ansåg Dewey att en persons växande, dess utveckling, måste ske gentemot uppsatta mål, vilka 
förutsätter ett fortsatt växande (ibid.). Vidare ansåg Dewey att denna pedagogik skulle ta sin 
utgångspunkt i elevernas naturliga aktivitet och deras skapande. Läraren innehar således rollen att 
vägleda och guida eleverna, samt ge dem styrning utifrån deras egen önskan och avsikt.  

Utöver den aktiva samhällsroll som eleverna skulle fostras i att inneha, skulle de även lära sig att bli 
demokratiska medborgare, vari Dewey såg skolan som en del i detta byggande. Människans förmåga 
att anstränga sig och ta ansvar spelar en viktig roll. Genom att delta i den sociala process som lärande 
innebär, stimuleras individen att genom en aktiv tal- och tankeprocess öka sitt ansvarstagande (Dewey, 
1999). Även här blir lärarens uppgift att bidra med möjligheter, förutsättningar och färdigheter för att 
eleverna kontinuerligt skall kunna öka graden av eget ansvar för utbildningen. I begreppet ”Learning 
by doing”, myntat av Dewey, pågår en kontinuerlig process vari det ökande ansvarstagandet utvecklas 
hos eleverna i samband med att de lär sig bli demokratiska medborgare. Enligt Dewey är därför 
ansvarstagandet, bortom den pedagogiska processen, ett eget mål.  

I och med att eleverna själva får ge mening och mål åt sin utbildning genom ansträngningar och 
ansvarstagande, kan de även ses som ytterst delaktiga i lärandeprocessen. Utöver det demokratiska 
ideal som de enligt Dewey skall undervisas i, får de utifrån sina egna förmågor och erfarenheter delta i 
den individuella process som just deras lärande innebär. Med läraren som vägledare genom denna får 
istället eleven rollen som längst fram i ledet på väg mot den nya kunskapen, lärandet. 
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Sett till det förtroende läraren ges i att tolka hur arbetet med uppföljning och utvärdering skall 
organiseras, får begreppet erfarenhet här en viktig roll. Även i Deweys progressiva 
utbildningsfilosofiska syn är detta utav de mest centrala begreppen. Dewey (1999) talar främst om 
erfarenhet som grunden för all förståelse och lärande för eleverna. Då Dewey studerat vad erfarenhet 
är, har han kommit fram till att erfarenhet har med människans levande att göra, samt dess lärande, 
och att detta alltid sker i interaktion med omgivningen (Dewey, 2005). Han menar vidare att denna 
utgör elevernas förförståelse, och därmed både är medlet och målet för undervisningen. Med andra ord 
källan till all kunskap (ibid.). Dewey väljer därför att tala om erfarenhet som en process i människa, 
vilken relaterar till omgivningen. Det vi tar med oss från tidigare upplevelser, erfarenheter, påverkar i 
sin tur hur vår tankevärld antingen utvidgas eller begränsas. Dewey menar att vi hela tiden gör 
erfarenheter, att vi ställs inför nya situationer och tvingas att hantera dessa. I denna process lär vi oss 
genom själva görandet, nya saker. Vad Dewey lyfter i denna lärandeprocess är vikten av reflektion 
över vad som gjorts och vad som sker/skett. Här menar han att det är först i efterhand, då vi reflekterat 
över händelsen eller situationen, som vi kan förstå vad erfarenheten betyder för oss (Dewey, 1999). 
Burman (2007) väljer att beskriva detta som att Dewey lyfter fram den beprövade erfarenheten, om de 
erfarenheter som just reflekterats över i sin tur förstås. Burman talar även om den futurala aspekten i 
detta, ”att de gjorda erfarenheterna i bästa fall skall fungera vägledande i vårt framtida handlande” 
(Burman, 2007, s.99). Dewey menar här att lära av sina erfarenheter innebär att samla det som kan 
användas för hantering av svårigheter vid ett senare tillfälle (Dewey, 1999). 

I denna studie väljer jag att använda mig utav begreppet beprövad erfarenhet sett till lärarens roll i 
tolkningsprocessen av Skolverkets intentioner med uppföljningen av individuella utvecklingsplaner. 
Lärarens beprövade erfarenhet blir däri ett verktyg för att skapa ett fördelaktigt arbete med 
uppföljning. 

Med avstamp och bakgrund i Deweys syn på erfarenhet kan jag i bearbetningen av mitt material för 
denna studie uppmärksammas på vilken syn på beprövad erfarenhet som Skolverket implicit refererar 
till då de utelämnar råd och kommentarer för detta område, men också hur denna erfarenhet samspelar 
med eleverna i form av dokumentation och återkoppling. Hur ansvarsfördelningen mellan lärare och 
elev ser ut, samt hur delaktiga eleverna är i processen, spelar även det en central roll i analysen. 

 

Läroplansteori 
Ställt emot den teoretiska utgångspunkt som studien tar i progressivismen, följer här en redogörelse 
för de, för studien, betydande delarna utav läroplansteori. Häri återfinns bakgrunden till hur den 
utveckling som den svenska skolan genomgått kan förstås, samt hur det kommer sig att uppföljning 
och utvärdering blivit centrala frågor inom detta område.  

Läroplansteorin introducerades i Sverige genom en noggrann underbyggd teoribildning innehållandes 
perspektiv och analysredskap från olika vetenskapliga discipliner utifrån Urban Dahlöfs och Ulf P. 
Lundgrens texter (Englund, Forsberg, Sundberg, 2012). Lundgren (1979) definierar läroplansteori som 
ett försök att bygga upp kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett 
visst samhälle och en viss kultur. Linde (2006) presenterar läroplansteori det som uppstår mellan 
skolans innehåll och den kunskap och de värden som anses strävansvärda i samhället. Han talar här 
om ett utav de centrala målen för det svenska skolsystemet, att genom läroplaner och andra 
styrdokument, göra skolan likvärdig för alla elever i hela Sverige. Dessa styrdokument definierar i sin 
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tur vad skolan har för uppdrag och hur denna kunskap och dessa värden skall förmedlas till barn och 
unga i vårt samhälle idag. 

Häri blir således läroplansteori något mer än bara en teori för konstruktionen av läroplaner då den även 
kan ses som en självständig teoriinriktning med uppgift att förstå de bakomliggande mekanismerna för 
hur en läroplan blir som den blir (Lundahl, 2006). Dessa perspektiv har i sin tur bidragit till ett samlat 
teoretiskt grepp om skolans uppdrag, styrning, innehåll, former, processer och resultat (Englund, 
Forsberg & Sundberg, 2012). Den största andelen utav den forskning som bedrivits på området rör hur 
den statliga styrningen utformats, och hur denne varit beroende utav förändringar och förutsättningar i 
samhället (Elfström, 2013). 

Det läroplansteoretiska perspektiv som jag valt att använda mig utav i detta arbete är det som Ulf P. 
Lundgren vidareutvecklade från Urban Dahlöfs studier under 1960-talet. I detta perspektiv läggs vikt 
vid den statliga regleringen av de pedagogiska processer som äger rum i skolan, och de politiska, 
ekonomiska och sociala kontexter som dessa ingår i (Lundgren, 1979). Det läroplansteoretiska 
perspektivet utifrån Lundgren (1979), sätter fokus på hur utrymmet inom dessa regleringar används i 
den pedagogiska verksamheten, med andra ord vad läraren kan eller inte ska utöva inom sin 
profession, sitt uppdrag.  

1986 tillsatte regeringen en så kallad styrberedning, med uppdrag att se över behovet av en förändrad 
styrning av skolan (Elfström, 2013). Anledningen till styrberedningens uppdrag var att det här 
efterfrågades en klarare ansvarsfördelning mellan stat och skola samt ett tydligare arbete med 
målstyrning. Två år senare presenteras en modell för en mer decentraliserad styrform av skolan, vilken 
bland annat handlar om tydligare mål för skolan, en mer medveten utvärdering och en klarare 
utveckling mot målstyrning i enlighet med progressivismens tankar om skolan som en framåtsyftande 
verksamhet. Utifrån de nya förslagen tillsätts sedan 1991 ytterligare en grupp, med uppdrag att 
samordna arbetet med måldokument. Dessa måldokument blev sedan grunden för den nya läroplanen 
för grundskolan, Lpo94 (Skolverket, 1994) (Elfström, 2013). Styrdokumenten som följde, utifrån den 
juridiska ramen, skiljde sig från de tidigare, och hade numer ett mer principiellt innehåll som kunde 
tolkas lokalt. I debatten här uppmärksammades problemet med att garantera en likvärdig skola över 
hela landet, när det är upp till de lokala enheterna själva att tolka målen och realisera dessa (ibid.). 
Detta medförde även att ansvaret för utvecklingsarbetet på skolorna förlades på den lokala nivån. Ur 
detta väcktes idén om ett målstyrningssystem vari uppföljning och utvärdering kom att bli centrala 
delar, då målstyrning till stor del bygger på återkoppling mellan mål och resultat.  

Inom den läroplansteoretiska forskningen talas det här om tre arenor i vilka läroplanens sätt att verka 
analyseras (Linde, 2006). Den första är en så kallad formuleringsarena, vilken innebär att texter såsom 
läroplaner med mera, utarbetas och formuleras övergripande. Formuleringsarenan i Sverige är det 
arbete som regering och riksdag genomför då de tar fram och beslutar om de lagar och förordningar 
som skall styra skolan, samt den läroplan som skall gälla för de olika skolformerna. Dessa beslut förs 
sedan ned ytterligare en nivå, till transformeringsarenan, där de tolkas rent praktiskt utifrån 
realiserbara pedagogiska mål. Dessa tolkningar påverkas sedan i sin tur av ett antal ramfaktorer, 
begränsande faktorer som påverkar hela undervisningsprocessen (Linde, 2006). Dessa ramfaktorer 
innefattar allt ifrån ekonomiska resurser, arbetstid, materialtillgång och elevinflytande. Sett till denna 
studie, är det på just denna arena som Skolverket verkar då de utkommer med publikationer med råd 
och kommentarer kring arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. Det är även på denna arena 
som skolledare och lärare tolkar Skolverkets riktlinjer för att möjliggöra genomförandet utav dessa. 
Den tredje nivån, realiseringsarenan- den faktiska verksamheten såsom skolan och förskolan, realiserar 
sedan det som omformulerats. Som central mitt i denna arena står kommunikationen och aktiviteten i 



9 
 

klassrummen. När omformuleringarna på transformeringsarenan inte är tillräckligt tydliga och klara att 
förstå för den faktiska verksamheten, bildas ett avstånd här emellan (Lundgren, 1979). När det då som 
tidigare nämnt, är upp till de lokala enheterna, även de på transformeringsarenan, att själva tolka 
målen och realisera dessa i verksamheten påverkas utgången bland annat utav pedagogernas 
tolkningstradition, deras utbildning m.m. Läroplanens, och Skolverkets, intention om att garantera en 
likvärdig utbildning för alla elever och därmed främja en enhetlig rättstillämpning fallerar därmed då 
denne påverkas av pedagogernas tolkningssätt skiljer sig från det som en gång beslutats om på 
formuleringsarenan. Linde (2006) understryker dock att de processer som sker på varje arena inte kan 
avskiljas helt från varandra, utan att dessa ständigt verkar parallellt. Utifrån Skolverkets avsikt att 
främja ett enhetligt arbete med de individuella utvecklingsplanerna blir det i analysen av denna studie 
aktuellt att se hur dessa texter tolkas och omförvandlas praktiskt på transformeringsarenan och 
realiseringsarenan i den aktuella lärarens arbetsplats, det vill säga på dennes skola.  

Tidigare forskning 
Med utgångspunkt i begreppet ”individuell utvecklingsplan” har jag påbörjat litteratursökningen för 
denna studie. Detta har innefattat allmänna sökningar för att orientera mig bland de publikationer och 
den tidigare forskning som finns på området. Däri väcktes intresset av att arbeta enligt just denna 
avsikt, då jag fann att detta var ett eftersatt område. Jag gjorde vidare litteratursökningar genom att 
söka i de olika databaser som erbjuds via Stockholms Universitets bibliotek, såsom, ERIC och Libris, 
men också i Google Scholar. De för denna studie, centrala begrepp som användes var individuell 
utvecklingsplan, uppföljning, utvärdering, kvalitetsarbete, återkoppling och feedback. Jag fann ganska 
snart att den tidigare forskning som fanns på området var begränsad till endast svenska källor, då 
upprättandet utav individuella utvecklingsplaner endast är förekommande i svenska skolor. Jag fann 
däremot en del forskning och publikationer på andra språk om portfolioarbete, vilket skulle kunna 
länkas samman med arbetet med de individuella utvecklingsplanerna. Dock så länkas dessa samman 
endast vid underlaget, bedömningen, inför upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna och jag 
valde därför att inte använda mig utav dessa källor då denna studie utelämnar förstadiet till, samt även 
dispositionen, av dessa individuella utvecklingsplaner. Även begreppet återkoppling, feedback, gav 
mig många träffar inom vilt skilda områden. Jag valde häri att endast använda mig av den 
litteratur/forskning som rör perspektivet mellan lärare och elev. Detta för att jag anser att återkoppling 
knutet till lärande, likt den här typen, är specifikt, vilket skiljer sig från andra former av återkoppling. 

 

I sin avhandling, Viljan att veta vad andra vet, från 2006 skriver Christian Lundahl om 
bedömningstraditionernas forman genom tiderna. Dessa har ofta beskrivits med fokus på dess 
samhälleliga funktion, men Lundahl väljer här att även analysera dessa ur ett pedagogiskt perspektiv. 
En utav meningarna med hans undersökning var att se hur dessa kunde utmanas och omformuleras. I 
del 4 av avhandlingen kommer han att tala om utvärderingar av undervisningsprocesser. Lundahl 
menar här att modellen som presenterades inför framtagandet av utvärderingsprocesser i Lpo 94 
(Skolverket, 1994), var att den skulle ge återkoppling på hur målen fungerade i relation till de villkor 
som gällde för undervisningen. Detta med avsikt att bland annat stimulera eventuella diskussioner på 
lokal nivå, även kallad transformeringsarenan. Som en lösning på detta problem nåddes lösningen att 
det krävdes ett gemensamt instrument med resultatmått som kunde knytas an till läroplanens mål 
(ibid.). Häri skulle även elevernas individuella förhållande till skolans mål klargöras. Denna syn 
återfinns även idag i den aktuella läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011a), och i skollagen (2010:800), 
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ur vilken arbetet med de individuella utvecklingsplanerna utgår från elevernas individuella 
förutsättningar gentemot läroplanens mål. I och med införandet av de nationella ämnesproven fanns 
inga tydligt uttryckta krav på likvärdig betygssättning, utan dessa skulle endast fungera som 
resultatmått (Lundahl, 2006). Lundahl talar även om decentraliseringen av att lärarna själva nu får i 
uppgift att delvis konkretisera målen i läroplanen eller skollagen, den så kallade transformeringsarenan 
och realiseringsarenan, som ett försök att stimulera lärarens professionella utveckling. Lärarna skulle 
därmed utveckla sin kompetens och sitt kunnande inom de ramar de var berättigade att utöva sin 
profession. På grund utav avsaknaden utav en bedömningstradition i Sverige, övergick snart denna 
ambition i utvecklandet utav en reform bestående utav standardiseringar, vilka i själva verket 
minskade lärarnas handlings- och tolkningsfrihet av målen. Lundahl (2006) skriver: 

samtidigt är det uppenbart att det de senaste åren funnits en nationell politisk och en lokal vilja till tydliga 

riktlinjer kring hur kunskap ska bedömas och kontrolleras där eventuella bieffekter i termer av minskat lokalt 

handlingsutrymme och snävare måltolkningar tycks vara ett pris värt att betala (s.396).  

Poängen med den nya visionen om att skolan skulle utvecklas genom lärarna, med stöd ifrån 
Skolverket som kunskapsorganisation, fallerade alltså till förmån för tydliga riktlinjer likt de allmänna 
råd och kommentarer som idag publiceras. Dock saknas fortfarande tydliga riktlinjer för uppföljningen 
av detta arbete ifrån Skolverket och Deweys (1999) erfarenhetsbegrepp får därför en tydlig roll sett till 
lärarens arbete med att följa upp elevernas individuella utvecklingsplaner. 

 
Eva Mårell-Olsson (2012) vill med sin avhandling Att göra lärandet synligt? bidra till en ökad 
förståelse för arbetsprocessen med de individuella utvecklingsplanerna. Informanterna i studien 
uttrycker att det centrala i processen är elevernas eget lärande och att de individuella 
utvecklingsplanerna bidrar till att arbetet bedrivs i rätt riktning. Informanterna lyfter även det 
gemensamma ansvaret för alla tre parter, lärare, elev och föräldrar, att följa upp elevens mål. Hur stor 
del utav detta ansvar som bör läggas på eleven diskuteras det dock kring. Här menas det att eleverna 
behöver stöttning i att ta på sig en liten del utav ansvaret, men att det är de vuxna som tillsammans ska 
se till att det fungerar. Gemensamt för samtliga utav de deltagande eleverna i studien är att 
uppföljningen av deras individuella utvecklingsplaner sker först vid nästkommande utvecklingssamtal, 
oberoende av om målen är formulerade som långsiktiga eller kortsiktiga. Studien visar även att 
ansvaret för arbetet mot de egna uppsatta målen tenderar att hamna helt på eleverna, som då själva får 
bestämma när, var och hur de vill arbeta med sina mål. Detta länkar Mårell-Olsson samman med 
lärares förväntningar om att eleverna både vill och kan ta ansvar för sitt lärande. Resultatet i studien 
visar på att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna sker individuellt, utifrån elevens eget 
ansvar, och att detta inte länkas samman med den övriga undervisningen. Mårell-Olsson lyfter även 
den individuella utvecklingsplanen som en möjlighet för eleverna att påverka lärarens undervisning. 
Hon menar att de med målet nedskrivet i klartext vågar påverka, eller försöka påverka, för att 
underlätta deras arbete däremot. I studien talas det även om klasslärarens/mentorns ansvar utifrån om 
den är undervisande i ämnet eller inte. Här menar Mårell-Olsson att klasslärare/mentorer tenderar att 
ha bättre kontroll över de individuella mål som sätts upp för de elever de ansvarar för, än de elever de 
inte har det för. Är det istället så att ett individuellt mål sätts upp i ett ämne där läraren som genomför 
utvecklingssamtalet inte undervisar, tenderar den framåtsyftande planeringen att bli alltmer osynlig 
och svår att arbeta efter då den undervisande läraren inte deltar aktivt i upprättandet utav den. 
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Ingela Elfström har forskat på området kring individuella utvecklingsplaner och i sin licentiatuppsats, 
Varför individuella utvecklingsplaner? (2005), skriver hon om de individuella utvecklingsplanerna 
som en praktik hos läraren, vilken ofta sitter ända in i ryggmärgen. I grunden menar hon att de bär på 
lärandeteorier men att dessa fått ge vika för målstyrningsarbetet och att det därmed blivit svårt att 
reflektera kring arbetet. Lärarna i Elfströms studie menar istället att det är på det här sättet de alltid har 
arbetat, och att det inte finns någon tid för att strukturera om detta arbetsupplägg. Elfström skriver 
även om det mödosamma arbete som krävs för att införa nya verktyg likt de individuella 
utvecklingsplanerna. Hon menar att det tar flera år att utveckla de nödvändiga dokument och upprätta 
de tolkningsramar som arbetet kräver. I enlighet med Lundahl (2006) talar hon även om den styrning 
som användandet utav individuella utvecklingsplaner innebär. Den decentraliserade frihet som 
målstyrningsarbete likt detta antas innebära, tas istället tillbaka genom den kvalitetskontroll som 
arbetet med de individuella utvecklingsplanerna efterfrågar. Med denna kontroll utav verksamheten 
menar Elfström att det även medföljer en självkontroll utifrån lärarens sida, att denna tvingas 
ifrågasätta sin praktik och sina intentioner. För att det ska vara möjligt att förändra sitt arbete behöver 
läraren därmed kunna ifrågasätta det hen håller på med. 

Elfström väljer senare att utforska området vidare och utkommer 2013 med sin avhandling 
Uppföljning och utvärdering för förändring. Hon väljer häri att undersöka hur den pedagogiska 
dokumentationen kan förstås som både ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Elfström väljer här även 
att se hur det i förhållande till, samt med hjälp av bland annat läroplansteori kan se på den pedagogiska 
dokumentationen som en grund för det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i förskolor och 
skolor. Ett utav de viktigaste resultaten i avhandlingen är den möjlighet som dokumentation öppnar 
upp för genom att det därikring kan diskuteras och lyftas eventuella frågor eller synliga problem. 
Denna bidrar då till en fördjupning och granskningsmöjlighet av arbetet. I enlighet med sin tidigare 
studie (2005) talar Elfström om den tid det tar att upprätta ett arbete likt detta, samt utveckla de 
nödvändiga dokument och tolkningsramar som krävs. Här menar hon att det krävs en god organisation 
för att detta ska fungera. Istället för att lämna lärarna ensamma med ett eventuellt tolkningsarbete, bör 
rektor ge stöd för att organisera dessa arbetsprocesser gemensamt på skolan. 

 

Ann S Pihlgren skriver i sin artikel ”Att planera för lärande och utveckling- individuella 
utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplaner)” (2011), om utvecklingsscheman och 
uppföljningsmatriser som goda förutsättningar för att belysa färdigheter i enlighet med uppställda mål. 
Ett utvecklingsschema byggs upp genom att läraren definierar de utvecklingssteg som eleven vanligen 
förväntas genomgå mot målet. Givetvis kan denna ordning växla, men utvecklingsschemat ger ändå en 
vägledning om vad som uppnåtts gentemot utvecklingsmålet. Pihlgren talar om att många skolor idag 
använder sig utav digitala system för bokföring av bedömningsunderlag, skriftliga omdömen, 
individuella utvecklingsplaner m.m. På detta sätt görs materialet ständigt tillgängligt för elever, lärare 
och föräldrar. För att garantera det kvalitetstänkande som de individuella utvecklingsplanerna syftar 
till, är det viktigt att fokus läggs på viktiga arbetsprocesser och att dessa ständigt förbättras utifrån de 
resultat som uppnås (Pihlgren, 2011). Pihlgren talar vidare om att ett tydligt uppföljningssystem också 
ger andra vinster. Finns en god dokumentation kan resultatet exempelvis följas upp av läraren och 
eleven tillsammans. Ett sådant system kräver visserligen mycket tid, i synnerhet i början när systemet 
byggs upp. Här menar Pihlgren att det är viktigt att läraren uppfattar detta arbete som viktigt, och som 
något som bidrar till lärandet, annars finns en risk att uppföljningen uppfattas som ännu en 
tidskrävande uppgift som tar tid ifrån annat ”viktigare”. Läraren behöver därför ha en vilja att själv 
utveckla sin egen praktik. 
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Återkoppling omnämns ofta som feedback, och har visat sig vara en utav de mest effektiva faktorerna 
när det gäller att påverka elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007). Samtidigt finns en rad faktorer 
som påverkar om denna effekt blir stark, svag, positiv eller negativ. Återkoppling som endast 
fokuserar på vad som gått fel kring uppgiften är exempelvis mindre framgångsrik än ingen 
återkoppling alls (ibid.). Grundläggande för att återkoppling ska fungera i en lärandesituation som 
denna är dock att den svarar på nedanstående frågor: 

- Vart är jag på väg? 

- Var befinner jag mig i förhållande till målet? 

- Hur ska jag närma mig målet? 

Ofta är den återkoppling som eleverna får i skolan väldigt fattig på relevant information utifrån 
ovanstående frågor (Black & William, 1998). Den fungerar istället som en slags verifikation av 
elevens resultat. Shute (2008) talar i sin rapport om att återkopplingen dessutom måste portioneras ut i 
lagom stora doser för att eleven ska kunna ta till sig den information som ges. Hur den ges (muntligt, 
skriftligt, vid vilken tidpunkt, på vilken nivå m.m.) påverkar också dess effektivitet. Effektiviteten i 
återkopplingen påverkas även av hur eleverna sedan använder informationen. Hattie & Timperley 
(2007), samt även Shute (2008), väljer att dela upp återkopplingen på fyra olika nivåer.  

Den första nivån, uppgiftsnivån, innebär att återkopplingen tydligt kopplas till uppgift och därmed 
heller inte är alltför generell. Ett problem som dock kan infinna sig på denna nivå är om 
återkopplingen som ges endast kan appliceras på den aktuella uppgiften och inte på kommande sådan. 
Detta undviks enklast genom att återkopplingen uppmärksammar felaktiga tolkningar eller liknande, 
och därmed fokuserar på förmågorna som kan användas för att lösa uppgiften (Hattie & Timperley, 
2007).  

Den andra nivån, processnivån, fokuserar på process- och färdighetskunskaper, vilket innebär sådana 
faktorer som är återkommande och tillämpbara på likartade uppgifter. Denna nivå handlar med andra 
ord om att hjälpa eleverna att prestera bättre och bättre på liknande och återkommande uppgifter. 
Förutsatt att de förstått och kunnat hantera den återkoppling de fått vill säga. Hattie & Timperley 
(2007) anser att återkoppling på processnivå är mer effektiv än feedback på uppgiftsnivå, sett till att 
stötta elevernas lärande på djupet, med andra ord mer än vad enbart minneskunskaper gör.  

Den tredje nivån, den metakognitiva nivån, handlar om strategier för att reglera lärandet. 
Återkopplingen på denna nivå handlar med andra ord om att hjälpa eleverna att ta ansvar för sitt eget 
lärande, vilket har visat sig ha positiva effekter på hur eleverna presterar i olika situationer (Shute, 
2008). Shute (2008) talar vidare om att den mest effektiva sådan är att lära eleverna att själva bedöma 
sina prestationer, till skillnad mot om de istället får reflektera allmänt kring sitt lärande.  Återkoppling 
på metakognitiv nivå har därmed en stark koppling till självbedömning, då avsikten med denna typ av 
återkoppling är att lära sig hur att resonera vid bedömningar.  

Den fjärde nivån, den personliga nivån, innebär att eleven ges återkoppling om eleven som person, 
ofta i socialiserande mening. Här placeras exempelvis beröm för beteende och liknande. Hattie & 
Timperleys (2007) studie visar på att denna form av återkoppling är mycket vanlig i skolan. Eftersom 
denna inte innehar någon relevant information för ändamålet (uppgiften) har den heller inte någon 
positiv inverkan på lärandet i processen. Både Shute (2008) och Hattie & Timperley (2007) menar på 
att effekterna av beröm är väldigt oförutsägbara, då elever uppfattar och upplever beröm på olika sätt, 
vilket innebär att det i de allra flesta fall är mer effektivt för lärandet att undvika beröm än att ge det. 
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Som tidigare nämnt finns det en rad faktorer som påverkar hur återkopplingens effekt blir. Shute 
(2008) talar här om huruvida återkoppling skall ges direkt eller med viss fördröjning. Enligt Shute är 
omedelbar återkoppling som ges direkt i klassrumssituationen mer effektiv än om denna ges med viss 
fördröjning. Vad gäller återkopplingens effekt om den är positiv eller negativ, talar Hattie & 
Timperley (2007) om i sin studie, och menar att om återkopplingen är positiv fungerar denna bättre för 
uppgifter som eleverna vill göra, medan negativ återkoppling istället kan appliceras på uppgifter som 
eleverna måste göra och däri ger en bättre effekt. Ytterligare en faktor kopplad till återkopplingens 
effekt är huruvida den är muntlig eller skriftlig. Shute (2008) skriver här att muntlig återkoppling bör 
undvikas då den oftast ges på den personliga nivån, medan skriftlig å andra sidan är mer neutral och 
därför även mer effektiv. Dock påpekas än en gång av både Shute (2008) och Hattie & Timperley 
(2007), att det inte är tidpunkten eller om den är positiv eller negativ, muntlig eller skriftlig, som är 
avgörande. Vad som är avgörande för effekten är kvalitén på återkopplingen utifrån de tre frågorna 
”Vart är jag på väg?”, ”Var befinner jag mig i förhållande till målet?” och ”Hur ska jag närma mig 
målet?”. 
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Kapitel 3 Metod 
Eftersom denna studie endast genomförts i en klass och med endast en lärare som informant, finns här 
inga kvantitativa egenskaper, utan denna studie beskrivs som kvalitativ. Avsikten med valet av en 
kvalitativ metod är att få en djupare kunskap om lärarens didaktiska ställningstagande gällande 
uppföljning utav individuella utvecklingsplaner. Kullberg (2014) talar i sin bok om triangulering av 
resultat som metod i den kvalitativa forskningen. Denna metod innebär att se på resultatet ifrån olika 
sidor. Vid förlitande på ensidig data är risken stor att resultatet blir missvisande. Därför har jag i denna 
studie, med triangulering som metod, valt att samla data genom Skolverkets texter, lärarens perspektiv 
utifrån intervjun samt ett antal elevers perspektiv genom intervju. Genom att jag använder mig utav 
triangulering som metod skapas en större möjlighet att genom den insamlade datan ställa teori mot 
praktik i analysen av detta. Kullberg (2014) menar att triangulering stärker både reliabiliteten och 
validiteten i en studie. 

För att samla in data till denna studie, och därmed kunna besvara mina forskningsfrågor, har jag valt 
att arbeta med kvalitativa intervjuer enligt Dalen (2015) för att kunna inkludera alla aspekter av 
undersökningen. Anledningen till att just denna metod valdes var att jag ville få möjlighet att förstå 
lärarens tankar och intentioner kring ämnet, och hur denne valde att arbeta med uppföljning och 
återkoppling gentemot elevernas individuella utvecklingsplaner. Hade jag istället valt att exempelvis 
observera läraren i klassrummet, hade det krävts många observationer under en väldigt lång tid för att 
eventuellt upptäcka dessa uppföljnings- och återkopplingssituationer. Det hade även varit möjligt att 
denna uppföljning och återkoppling inte skett i klassrummet, utan utanför, vid andra tillfällen, och jag 
hade då behövt vara säker på att finnas med i varje ”lärare och elev-möte” under en längre tid. Detta 
såg jag som omöjligt att genomföra samt säkerställa, så jag valde därför den kvalitativa 
forskningsintervjun som metod enligt Dalen (2015) och Kvale (1997). Här är avsikten med metoden 
att försöka förstå den intervjuades synvinkel och därigenom vidareutveckla innebörden av dennes 
erfarenheter. Den kvalitativa forskningsintervjun kännetecknas av ett bestämt område med förslag till 
frågor. Förutsättningar för detta är att intervjun ges gott om tid, med möjlighet till eftertanke och 
följdfrågor för att få en vidgad förståelse av de svar som ges. Samtalet mellan intervjuaren och 
intervjupersonen är alltså inte ett öppet samtal, men heller inte en fast strukturerad intervju (ibid.). 

Vidare talar Dalen (2015) här om att ändamålet med intervjun som metod är att få fram träffande och 
beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av sin livssituation. De styrkor 
som denna metod har utifrån studiens avsikt är att jag på ett djupgående sätt får möjlighet att förstå hur 
läraren tänker kring sina didaktiska val och hur dessa stämmer överens med hur dennes elever 
upplever detta. Möjligen stämmer lärarens svar inte överens med hur denne handlar i verkligheten, så 
därför valde jag även att använda mig utav elever för att kunna ställa dessa två perspektiv mot 
varandra i min analys. Kvale (1997) talar om triangulering som en metod för att få tre olika perspektiv 
på studiens fenomen. I detta fall valde jag därför att även inkludera Skolverkets perspektiv i studien. 
Vid närmare kontakt med personer på Skolverket visade det sig vara svårt att hitta någon kunnig 
person på området att intervjua, då de ofta anlitar forskare på området för att författa de allmänna råd 
och kommentarer som publiceras. Därför valde jag att förhålla mig till det synsätt på uppföljning som 
avspeglas i det material som finns publicerat ifrån Skolverket. 

Avsikten är som tidigare nämnt att göra nedslag i en lärares praktik för att få kännedom om hur denne 
uppfattar sin uppföljning av sina elevers individuella utvecklingsplaner och däri väcka kunskap om 
detta. Vad som bör poängteras är att studien inte syftar till att peka ut en särskild lärare, utan snarare 
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belysa och ge exempel på komplexiteten i lärarens arbete med detta, och därigenom bidra till en 
diskussion och eventuell utveckling av arbetet. 

Urval 
Inför urvalet av informanter till denna studie sökte jag efter en skola som lägger stor vikt vid arbete 
med utveckling och kvalité då jag ansåg detta i linje med Skolverkets intentioner avseende de 
allmänna råd och kommentarer som ges ut. Jag fann en skola i de centrala delarna av en stor svensk 
stad. Området där skolan återfinns är monokulturellt. Inför valet av intervjupersoner kontaktade jag 
rektorn på skolan och fick dennes medgivande för mitt arbete. Kontakten med dessa har skett genom 
mejl, telefon och genom personliga möten. 

I och med att de individuella utvecklingsplanerna idag bara skrivs till och med årskurs 5, då betyg ges 
från årskurs 6 och de därmed inte är obligatoriska, valde jag att arbeta med mina intervjuer av lärare 
och elever i årskurs 5. Jag ville komma så långt upp som möjligt i åldrarna på elever för att kunna få så 
uttömmande och reflektiva svar som möjligt. Jag ville att de skulle vara väl bekanta med arbetet med 
de individuella utvecklingsplanerna, men också vara insatta i vad termerna uppföljning och 
återkoppling innebär. Möjligen hade en något lägre ålder på eleverna varit möjlig även den, men här 
valde jag denna årskurs. 

Vid urvalet av lärare för intervju tog jag kontakt med en lärare som jag ansåg kunde bidra med 
värdefull information. Den intervjuade läraren har arbetat på skolan i mer än 25 år. Jag ville här 
intervjua någon som var väl insatt i hur skolans rutiner såg ut kring arbetat med sådan uppföljning, 
men jag ansåg även att det var intressant att intervjua någon som hade varit verksam även innan de 
individuella utvecklingsplanerna infördes och som därmed kunde reflektera över, och till viss del 
jämföra, sitt arbete nu och innan dessa lagstadgades. Idag undervisar denna lärare i svenska och 
engelska i årkurs 5. I botten har läraren en grundskollärarutbildning för årskurs 1-6, med inriktning på 
svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen. 

Vid valet av elever för intervju valde jag att arbeta med sex stycken elever i två grupper om tre 
vardera. Jag valde här slumpmässigt ut fyra flickor och två pojkar. Samtliga elever som fick frågan 
från början ville delta. Hade så inte varit fallet så hade jag från början valt ut två elever som fick agera 
reserver. Jag ansåg här att intervjuer i grupp enligt en semistrukturerad intervjuplan var det bästa 
alternativet då Dalen (2015) här talar om att forskningsintervjun inte är någon vanlig dialog mellan två 
samtalspartners, utan att det i första hand är intervjupersonens upplevelser som är det essentiella. 
Anledningen till att de därför inte intervjuades individuellt var att jag ville ge eleverna möjlighet att 
tänka högt i grupp och därmed dela sina tankar med några kamrater, med andra ord att det skulle bli ett 
slags samtal de emellan. Enligt Kvale (1997) är det i ett samspel, vari synpunkter delas av personer 
med gemensamt intresse, som ämneskunskap bäst byggs upp. 

Jag ansåg det även vara nödvändigt att använda mig utav den intervjuade lärarens elever för 
intervjuerna, då deras svar på frågorna kunde ställas i direkt motpol till den intervjuade lärarens, med 
andra ord sett ur två olika perspektiv. Vid valet av elever ifrån en annan klass, hade inte det självklara 
sambandet mellan dessa intervjuer funnits, då det utifrån Skolverkets brist på råd om uppföljning av 
individuella utvecklingsplaner inte säkert gör så att två lärare arbetar likadant kring ämnet. 
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Uppläggning och genomförande 
Under genomförandet av denna studie har jag valt att inte titta på elevernas individuella 
utvecklingsplaner och vad som står i dessa då detta inte är kopplat till avsikten med studien. Jag valde 
också att informera samtliga elever i klassen att jag var där, vad min avsikt var och vad jag skulle göra 
på plats. Jag talade även om att det var läraren jag skulle analysera i min studie och inte eleverna. 
Något som uppkom då samtliga elever i klassen informerades om mina intervjuer, var önskan ifrån 
elevernas sida att få vara med i de två intervjugrupperna. Vi talade då om att dessa slumpmässigt 
skulle väljas ut samt att läraren inte skulle känna till vilka elever som intervjuats av 
konfidentialitetskrav enligt de forskningsetiska principerna. Eleverna förstod detta, och höll med om 
att det var viktigt med en så hög konfidentialitet som möjligt i detta avseende.  

Samtliga intervjuer genomfördes på svenska. Enligt Dalen (2015) är det nödvändigt att spela in 
intervjuer som dessa, för att inte förlora information på grund av alltför bristfälliga anteckningar. 
Intervjuerna spelades in efter att samtliga informanter gett sitt medgivande till detta. Utöver 
ljudinspelningen, registreras av forskaren då och då händelser som inte direkt anses viktiga, men som 
ändå kan ha stort analytiskt värde (Dalen, 2015). Efter att varje intervju var genomförd så fördes 
därför egna anteckningar för att kort beskriva stämningen som rått och informanternas reaktion på 
vissa delar som uppkommit under frågorna. Detta gjordes även som ett sätt för mig att reflektera över 
sådant som hänt under intervjun.  

Eftersom samtliga intervjuer genomfördes på lärarens och elevens skola, upplevde jag att 
informanterna kände sig avslappnade och trygga i miljön. 

Vid genomförandet av lärarintervjun valde jag att inte skicka några frågor till läraren i förväg då jag 
ville få så spontana svar som möjligt. Intervjun var konstruerad på ett semistrukturerat sätt, med på 
förhand formulerade frågor, utformade för att kunna ge läraren utrymme att delge sin personliga åsikt i 
sina svar. Dalen (2015) talar här om att samtalet då är inriktat på, i förväg, bestämda ämnen. Denna 
metod kallas även för kvalitativ intervju, och enligt Kvale (1997) är intentionen då att på djupet förstå 
vad informanten verkligen menar. 

Intervjun med läraren pågick i 48 min. Frågade var konstruerade så att de inledningsvis behandlade 
generella åsikter om exempelvis lärarens huvudsakliga arbetsuppgift m.m., för att sedan i tur och 
ordning behandla de tre områden som frågeställningarna för studien berörde: uppföljning, 
dokumentation och återkoppling. 34 frågor hade formulerats från början, och under tiden intervjun 
pågick ställdes 10 följdfrågor som uppkom i samband med de svar som läraren gav. 

Intervjun ägde rum i lärarens arbetsrum, på en tid under dagen då ingen annan lärare fanns närvarande 
där. Den genomfördes utan något avbrott eller andra störningsmoment, vilket hade en positiv inverkan 
på möjligheten att hålla en trovärdig och givande konversation. Under hela intervjun kände jag att jag 
hade kontroll över frågorna och genomförandet, detta på grund av valet av den semistrukturerade 
intervjumetoden.  

De två gruppintervjuerna med eleverna genomfördes efter det att lärarintervjun var genomförd. Jag 
valde att transkribera och delvis börja titta på olika analysdelar ur denna för att konstruera frågorna till 
eleverna på ett så pass noggrant sätt som möjligt. Dessa är alltså konstruerade både utifrån lärarens 
frågor och i synnerhet ur dennes svar. Genom att ha formulerat frågorna på förhand, samt eftersom 
eleverna var bekanta och bekväma med ämnet sedan tidigare, kunde jag få så innehållsrika svar som 
möjligt relaterade till deras egna erfarenheter av återkoppling ifrån läraren. 
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Vid de två gruppintervjuerna med eleverna utgick jag ifrån samma frågor. Dock hände det att vissa 
frågor blev besvarade i andra frågor och därför använde jag mig utav 10 på förhand formulerade frågor 
i den ena gruppen, och 11 stycken sådana i den andra gruppen. Utöver dessa ställdes 6, respektive 5, 
följdfrågor under intervjuns gång för att undvika eventuella felaktigheter vid tolkningen utav 
materialet samt för att få tydligare svar på de ställda frågorna.  

Vad gäller tiden för intervjuerna, skiljer sig denna åt något mellan de två grupperna. Den ena gruppen 
var betydligt mer pratsam än den andra, där jag istället fick använda mig utav klarare följdfrågor för 
att få svar på frågorna. Här var även svaren som gavs betydligt kortare. Tiden uppgick till 32, 
respektive 23, minuter. 

Vid ett flertal tillfällen kom olika elever att tänka på liknande händelser som någon annan elev berättat 
om, något som bekräftade valet av gruppintervju som metod för elevintervjuerna. Det syntes tydligt att 
det hände något med flera av eleverna under den tid de satt tysta och reflekterade över frågan och fick 
höra sina kamraters svar. 

De två intervjugrupperna fungerade väl då de allesammans känner varandra väl. Intervjuerna 
genomfördes i ett grupprum, vilket var ledigt för tidpunkten. Även dessa genomfördes utan avbrott 
eller störningsmoment. Under båda intervjuerna kände jag att jag hade kontroll över intervjun och 
frågorna, samt att jag kunde hålla mig till intervjuplanen utefter elevernas svar på frågorna. 
Intervjuplanen för de båda intervjuerna återfinns som bilagor i slutet av detta arbete. 

Materialbearbetning  

Jag valde att transkribera mina intervjuer samma dag som de ägt rum. Detta för att möjliggöra bästa 
möjliga återgivning av vad informanterna sagt. Då jag transkriberade dessa fick jag tillfälle att bekanta 
mig med mitt material inför den senare analysdelen. Här talar Dalen (2015) om att intervjun i första 
hand bygger på informanternas direkta uttalanden, och sedan utvecklas vidare i en slags dialog mellan 
det empiriska materialet och forskaren. Något som jag tydligt märkte då jag i lugn och ro satt ner med 
mina transkriberingar. 

Vid transkriberingen valde jag att sammanfatta de elevers åsikter som var samstämmiga. Utöver detta 
redovisade jag sedan eventuella avvikelser samt de citat som förtydligade eller klargjorde särskilda 
aspekter av lärarens arbete. Det transkriberade materialet finns tillgängligt på förfrågan. 

Då jag arbetade med att beskriva materialet fann jag att tre begrepp som återkommande och centrala i 
materialet. Dessa tre begrepp var erfarenhet, ansvar och delaktighet. Jag valde att använda mig utav 
dessa tre som analysbegrepp, även kallade teman, och strukturera materialet i analysen utefter dessa. 
Med hjälp utav dessa tre kunde jag sedan processa och jämföra de eventuella mönster och samband 
som jag fann i de olika intervjuerna. Den tidigare forskningen har sedan använts häri för att ytterligare 
förstärka analysen, samt för att sätta lärarens uppfattning och handlande i ett bredare perspektiv. 

Jag har valt att tolka Skolverkets avsaknad av publikationer på detta område som deras ståndpunkt i 
diskussionen av denna studie. I och med denna avsaknad tolkar jag det som att de, sett till 
intentionerna kring arbetet med de individuella utvecklingsplanerna, förutsätter att ett 
uppföljningsarbete trots det sker ändå ute på skolorna.  
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Analysbegrepp 

Resultatet för denna studie kommer att analyseras utifrån de för progressivismen tre centrala 
begreppen ansvar, delaktighet och beprövad erfarenhet. Dessa tre finns vidare beskrivna under 
avsnittet teoretiska utgångspunkter. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Utifrån min frågeställning sett anser jag att valet av metod var rätt. Att eventuellt observera läraren 
hade inte säkerligen gett mig svar på mina frågor, möjligtvis hade jag eventuellt kunnat få se något 
exempel på uppföljning i dokumentationsform. Med intervjun som metod anser jag mig ha fått svar på 
mina frågeställningar. I och med att jag även valde att intervjua två elevgrupper fick jag ett gott 
komplement till mina data ifrån läraren. Med dessa två perspektiv på lärarens arbete, samt med 
Skolverkets allmänna råd som grund, anser jag studien valid.  

Vid samtliga intervjuer har jag varit medveten om att inte försöka styra intervjun i den riktning jag 
eventuellt ville ha den. Detta efterlevdes genom neutrala, icke vinklade frågor, där jag försökte att 
rikta in mig på att följa informanternas tankegångar (Kvale, 1997). Jag var även medveten om att min 
attityd och mina eventuella reaktioner kunde påverka de svar jag fick. 

Reliabiliteten i studien förstärks vidare utav att varken läraren eller de intervjuade eleverna fick ta del 
utav intervjufrågorna i förväg. Avsikten med detta var att de vid intervjutillfället skulle ge spontana 
svar och inte på förhand ha tänkt ut de svar som de trodde att jag ville få.  

Eftersom riktlinjerna för de individuella utvecklingsplanerna ständigt uppdateras, samt eftersom de 
allmänna råden och kommentarerna ifrån Skolverket i dagsläget lämnar så pass mycket upp till läraren 
att själv bestämma över, anser jag inte att en upprepning av denna studie skulle ge samma resultat som 
denna. Trots detta, förser denna studie oss med en värdefull insikt i hur en lärare uppfattar sin 
uppföljning av elevernas individuella utvecklingsplaner och hur dennes elever uppfattar 
återkopplingen av sina uppsatta mål. 

Etiska aspekter  

Som forskare i denna studie besatt jag en stor makt då läraren i synnerhet, var medveten om att jag var 
där för att analysera denne. Detta skulle kunna tolkats som negativt, att ordet analysera snarare 
handlade om att jag var där för att leta fel och brister. För att undvika detta hade jag och den 
intervjuade läraren ett samtal innan jag påbörjade min studie, där jag förtydligade avsikten med 
studien och varför jag ville belysa just denna brist på råd och riktlinjer från Skolverket. Läraren ansåg 
detta som mycket värdefullt och såg en tydlig egen vinning att i sitt arbete, få reflektera över hur detta 
uppföljningsarbete går till i dennes klassrum.  

Denna studie är i övrigt baserad på de etiska aspekterna i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
inom humanistisk-vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Innan alla intervjuer ägde rum blev 
alla informanter informerade om de fyra principer som Vetenskapsrådet adresserar. Detta delvis för att 
säkerställa att studien gjordes korrekt, men också för att skydda informanternas integritet. Läraren som 
intervjuades fick även skriva under ett papper med de forskningsetiska principerna för att ge sitt 
medgivande och bekräfta att denne tagit del utav dessa. De sex eleverna som intervjuades fick även de 
ge sitt medgivande enligt dessa, men endast muntligt efter att informationen om de givits. Istället fick 
deras vårdnadshavare ge sitt medgivande genom att besvara ett mejl jag skickat till berörda sådana. 
Detta var nödvändigt eftersom eleverna inte var myndiga. Tillsammans med informationen om studien 
och vad jag önskade deras barns hjälp med, bifogade jag även en kopia av Vetenskapsrådets 
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forskningsetiska principer, så att även vårdnadshavarna skulle kunna ta del utav dessa och därmed 
känna till vilka rättigheter de och deras barn hade under studien. Anledningen till att jag valde att 
mejla berörda vårdnadshavare istället för att skicka hem ett papper som sedan skulle tillbaka till skolan 
signerat, var på grund av tidsbristen för denna studie. En annan positiv aspekt av 
mejlkorrespondensen, var att vårdnadshavarna enkelt hade möjlighet att ställa eventuella frågor om 
studien och vad avsikten med denna var. Alla vårdnadshavare gav sitt medgivande till detta. 

Information om forskningsetiska principer 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens ändamål. 

Samtliga informanter informerades om avsikten med denna studie, samt att den utgör en del av mitt 
självständiga arbete på avancerad nivå vid lärarutbildningen vid Stockholms Universitet. Det har 
tydliggjorts att deras deltagande var frivilligt och att de vid vilken tidpunkt som helst kan avbryta sin 
medverkan i studien. 

 
Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Läraren gav dennes medgivande till att informeras, likväl som eleverna och deras vårdnadshavare 
gjorde. Var och en av dem var medveten om att de vid vilken tidpunkt som helst kunde avbyta sin 
medverkan utan efterföljder.  

 
Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Samtliga informanter informerades om att deras personliga uppgifter skulle behandlas med största 
konfidentialitet och att deras namn och annan information som skulle kunna avslöja deras identitet 
skulle avkodas. Materialet förvarades sedan på ett sådant sätt så att obehöriga inte kunde ta del utav 
det. De informerades även om att all inspelad data skulle raderas efter slutförandet av denna studie. 

Vid elevintervjuerna påpekades det även att jag som forskare har tystnadsplikt även gentemot deras 
föräldrar. Dalen (2015) lyfter här vikten av att barn övertygas om detta, och att även om föräldrarna 
gett sitt medgivande till att deras barn får intervjuas, betyder det inte att dessa ska få ta del utav vad 
barnen svarat på frågorna. 

Den etiska aspekten vid valet av informanter anser jag här viktig att lyfta. Detta gäller valet av att 
intervjua lärarens egna elever. Viktigt att lyfta är möjligheten att deras svar i intervjuerna inte stämmer 
överens med lärarens och att det däri bildas en klyfta emellan dessa. Jag valde därför att inte rådfråga 
läraren om vilka elever jag skulle intervjua, utan valde själv ut dessa för att skydda deras integritet. 
Intervjuerna med dessa två elevgrupper ägde sedan rum vid ett tillfälle då den undervisande läraren i 
klassen inte var densamma som läraren i studien. Skulle det istället varit öppet vilka elev-
informanterna var anser jag att dessa skulle kunnat påverkas i sin relation till läraren. Nu blev det 
istället upp till eleverna själva att avslöja sitt deltagande för läraren om de så ville och kände sig trygga 
i detta. För att säkerställa detta ytterligare fick jag vid studiens början en lista med samtliga 
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mejladresser till elevernas vårdnadshavare för att inte behöva avslöja för läraren vilka jag ville komma 
i kontakt med för att få deras medgivande.  

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Samtliga informanter informerades om att all insamlad data från intervjuerna endast skulle användas 
vid arbetet med denna studie samt vid presentationen av denna. 
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Kapitel 4 Resultat  
Resultatet nedan presenteras utifrån lärarens och elevernas arbete och tankar kring de individuella 
utvecklingsplanerna, samt de för studien, fyra aktuella frågeställningarna. Nedan sammanfattas, 
refereras och citeras de utsagor som framkommit under de tre intervjuerna och som jag anser är 
aktuella för att besvara studiens frågeställningar. 

Beskrivning av data/empiri  

Beskrivning av arbetet med de individuella utvecklingsplanerna  

Sin främsta uppgift beskriver läraren som att det handlar om att få eleverna intresserade och att de däri 
tar ansvar för sitt eget lärande. Att lärarens uppgift blir att göra detta tydligt för dem, och bekräfta 
deras lärande. Lusten att lära, vilken hon bär ansvar för, ser hon som en stor drivkraft hos eleverna. De 
ska vilja nå vidare, och det ska vara kul att lära.  

Att få barnen intresserade, att de tar ansvar för sitt eget lärande, och ja. Att jag gör synligt för dem 

och talar om, att nu kan du det här och det där. Det här är nästa steg. Men framför allt lusten tycker 

jag, och ansvaret att lära dem. De ska vilja nå dit. Det ska vara kul att lära. 

 

De individuella utvecklingsplanerna skrivs för varje elev vid de båda utvecklingssamtalen under 
läsåret. Hon talar här om dem som en sammantagen syn på elevens hela kunskap, och inte bara på 
mindre delar utav denna. Häri beskrivs vari styrkorna finns, men också vad som behöver utvecklas.  

Det är när man sammantaget tittar på hela och inte bara mindre delar. Men också att man 

sammantaget tittar på alla ämnen och tittar var styrkorna finns, och det sociala naturligtvis. Man 

tittar på alla färdigheter, och sen vad som behöver utvecklas. 

Kring detta får först eleven reflektera, sedan läraren, och sist föräldern. Tillsammans enas därefter 
förälder, lärare och elev om ett eller flera kunskapsutvecklingsmål, vilket/vilka sedan bryts ned i 
mindre delmål för att lättare göra upp en plan för hur detta skall genomföras.  

Och sen när man ser styrkorna, vad är det som behöver utvecklas? Och att man då enas kring det 

och gör upp en plan för det. Hur ska vi göra för att det ska bli så, och vem kan hjälpa dig med det?  

Här talar hon om att lärare bör passa sig för att lägga för mycket ansvar för föräldrarna när det gäller 
att stötta med olika arbetsinsatser på väg mot målet, då det blir svårare för henne som lärare att 
säkerställa målet i elevens arbete.  

Å där tror jag att man ska passa sig för att lägga för mycket ansvar på föräldrarna. Så att de inte 

blir lärare, för det är de inte. Det blir ju också ett sätt för mig då som lärare att säkerställa kvalitén i 

det som eleven presterar. 
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Hon beskriver det som att vissa elever når sina mål snabbare, och därmed får lägga till, alternativt sätta 
upp nya mål, medan andras får leva kvar tills det är dags för nästa utvecklingssamtal.  

Ja, det var så kortsiktigt därför att det skulle bli tydligt och då får man se vad är nästa steg nu. Å då 

kan vi ändra och sätta upp en ny IUP. Eller lägga till. Men andras mål får ju leva kvar till nästan en 

månad innan det är dags för nästa utvecklingssamtal och det är dags för nästa sammantagna 

översikt av eleven. 

 

På frågan hur hon tycker att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna är svarar hon att det är 
bra, men att det ibland känns som att det hela tiden läggs för mycket arbete på att förändra dessa.  

Jag tycker det är bra, men ibland känns det som att man lägger för mycket arbete på att försöka 

förändra de hela tiden. 

Läraren beskriver här även sin syn på den målhysteri som hon tycker sig se i skolan idag. Att ha 
uppsatta mål är viktigt anser hon, men hon menar att det samtidigt finns så många andra mål som 
också är viktiga. Synen på dessa andra mål blir dock att de inte anses lika viktiga för att de inte finns 
nedskrivna i exempelvis en individuell utvecklingsplan.  

Det räcker ju liksom inte bara med det målet i skolan, de har ju också en massa andra mål hela 

tiden. Jag tycker de får mål med varenda lektion. Jag tycker att det är rätt mycket mål just nu i 

skolan känner jag. 

I övrigt anser sig läraren få tillräckligt med tid för det arbete som krävs för arbetsgången med de 
individuella utvecklingsplanerna. 

Eleverna själva beskriver den individuella utvecklingsplanen som ett eller flera nedskrivna mål för att 
de ska utvecklas bra. De talar vidare om hur denna behandlar hur arbetet skall struktureras och 
utvecklas i rätt riktning genom att eleven tar ett steg i taget. Eleverna sammanfattar den individuella 
utvecklingsplanen som en framtidsplan för var elev.  

Jag skulle beskriva det som en framtidsplan för sig. Vad man behöver göra, till exempel vad man 

ska göra. Lite mer som, för att ta ett exempel, en slags shoppinglista. Typ det här har jag köpt, det 

här behöver jag köpa, hur ska jag ha råd, typ nåt sånt där. 

De anser att det är bra att ha en individuell utvecklingsplan och att denna enkelt beskriver vad och hur 
de ska göra. På frågan om de tror att det hade varit svårare att utvecklas kunskapsmässigt om de inte 
hade haft sina individuella utvecklingsplaner svarar en elev såhär: 

Ja, alltså, jag tror det hade gått om man verkligen hade försökt, men med IUP:n är det lättare. Det 

läggs upp mycket lättare, man vet ju att man skrivit ner allting, och då känner man att man 

behöver göra det också. 

På samma fråga svarar en annan elev att det inte skulle varit svårare att utvecklas, men svårare att veta 
vad som skulle utvecklas.  

När eleverna får beskriva hur de arbetar med sina individuella mål beskriver de hur de får ta mycket 
eget ansvar och hur de får arbeta mycket själva för att nå dit. De talar om stöttning ifrån lärarna, men 
att ansvaret för kunskapsutvecklingen inte vilar på dem. 

Jag tycker att målen är ganska självständiga eller att man får göra ganska mycket själv för att nå 

fram till dem. Lite som att man får kämpa för det, man kan inte bara säga till läraren att ge en 

massa saker så att man kan nå målet, man får göra ganska mycket själv. 
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Du ska jobba själv med dem. Du ska liksom nå dem, men du kan få hjälp dit. 

Hur läraren uppfattar att hon följer upp elevernas individuella 
utvecklingsplaner 

Läraren beskriver under intervjun hur hon systematiskt arbetar med uppföljning och att hon anser 
denna spela en stor roll för det kunskapsresultat som uppvisas i klassen. Hon berättar att hon spontant 
ser på uppföljning som något som sker efter varje lektion eller liknande, för att säkerställa att alla 
elever förstått. Om så inte är fallet, så följs detta upp med en gång.  

Jag tror uppföljning spelar en stor roll. När jag spontant tänker på uppföljningsarbete tänker jag nog 

i första hand på att man till exempel följer upp efter lektion med en fråga för att se vilka som 

förstått och då ser man ju på en gång om nån inte har förstått och då kan du följa upp det på en 

gång. 

Hon beskriver en stark koppling mellan uppföljning och formativ bedömning, där båda fokuserar på 
hur eleven når vidare i sin utveckling. Utan formativ bedömning skulle det inte alltid vara så enkelt att 
nå vidare menar hon. Dock så talar hon om uppföljningsarbetet som ett delat ansvar mellan läraren och 
eleven, då denna skall förstå varför exempelvis en text behöver bearbetas.  

Men uppföljning tror jag annars är att man ger de en bra formativ bedömning så att de vet hur de 

ska gå vidare. Det är ju inte annars så lätt alltid. Men samtidigt så, jag tycker inte bara att när det 

gäller vissa skolämnen, är mitt ansvar. Uppföljningsarbetet ska inte bara vara mitt ansvar, utan 

även elevens.  

 
Läraren uppfattar det som att hon följer upp elevernas individuella utvecklingsplaner under hela 
läsåret. Hon beskriver de båda utvecklingssamtalen som extra tydliga uppföljningssituationer, men 
hon talar också om det samtal som sker lärare och elev i december, inför det att omdömena skall ges. 
Under detta samtal reflekteras det kring huruvida det individuella kunskapsmålet har nåtts upp till eller 
inte.  

…sen sitter man bara med eleverna i december och reflekterar över hur det har gått med allting. 

Men vi sätter inte upp något nytt förrän man ses i januari, om nu målet är uppnått vill säga. Det nya 

målet formuleras då ofta utifrån hur det har gått på terminsomdömet i januari. 

 
Hon talar även om den formativa bedömning som ges via skolans intranät var vecka. Även om hon där 
inte alltid utgår ifrån elevernas individuella utvecklingsplaner så kan eleverna däri själva utvärdera sitt 
arbete mot målet, då de ser sina utvecklingsområden klart och tydligt. 

De får ju också mycket formativ bedömning varje vecka via Schoolsoft, vårt intranät, så det är ju 

lätt för dem att själva utvärdera sitt arbete mot målet, men också att själva komma på nya mål att 

arbeta mot, då de ser sina utvecklingsmål klart och tydligt. 

 
Var fredag för eleverna loggbok över veckans, och kommande veckas, arbete. Vid detta tillfälle ges 
även möjlighet för reflektion kring detta arbete, vari läraren använder sig utav frågor till eleverna. Hon 
beskriver hur hon då och då ställer frågan hur eleven, den veckan, arbetat mot sitt delmål utifrån den 
individuella utvecklingsplanen.  
Läraren beskriver sig även påminna om dessa uppsatta mål i veckobreven som går ut var vecka. Hon 
talar dock om problematiken i att alla elever inte har mål som går att arbeta med som läxa, eller ens på 
en särskild avsedd lektion. 
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Det kan stå som påminnelse på veckobrevet, att om man inte har någon hemuppgift att jobba med 

så kan man arbeta med sitt mål. Men alla har ju inte mål de kan arbeta med som läxa, eller på en 

särskild avsedd lektion. Det beror ju på om det är en ren ämneskunskap som man har som mål. 

Eller om det är en färdighet. Det är ju väldigt varierande vad som behöver utvecklas. 

 
Rent praktiskt anser sig läraren följa upp sina elevers individuella utvecklingsplaner genom 
kontinuerliga uppgifter relaterade till målet, men också genom kontakt med undervisande lärare i det 
berörda ämnet. Här talar hon om mentorn, den för den eleven ansvarige läraren, ansvar att i samtal 
med den undervisande läraren säkerställa elevens arbete mot målet och dess utveckling.  

Jag som mentor har huvudansvaret för och skall kommunicera med den läraren om hur det går för 

den eleven. Och om jag behöver uppgifter i det ämnet att ge eleven, eller ja. 

Främst anser hon sig dock följa upp dessa kunskapsmål genom reflektion i elevernas loggböcker, men 
också genom att titta. Hon kan, som hon själv beskriver det, sina elever och ser tydligt deras 
utveckling.  

I loggboken och sen genom att titta. Jag kan ju, och alla mentorer kan ju sina elever. Sen checkar 

man ju med andra lärare om det behövs och så vidare. 

Hon säger sig göra detta var, eller varannan vecka, men att det inte sker samtidigt för alla elever.  
Varannan vecka kanske. Eller, jag kan inte säga att jag gör det för alla samtidigt heller. Jag har ju 

ett par elever där vi pratar om det kanske två gånger i veckan, en varje dag.  

 
På frågan om alla lärare på skolan arbetar likadant med uppföljning av individuella utvecklingsplaner 
svarar läraren ja. Vissa skillnader finns dock mellan låg- och mellanstadium, sett till skillnaden mellan 
att ha klasslärare och ämneslärare.  

Årskurs 4-6 ja. Om man säger 1-3, de har ju klasslärare och då faller det mer naturligt. Då är du där 

hela tiden och ser dem hela dagen. Så de gör ju lite på sitt sätt. 

Oavsett årskurs publiceras dock den individuella utvecklingsplanen på skolans intranät. 
 
Om läraren själv hade fått bestämma hur arbetet med individuella utvecklingsplaner skulle utformas, 
så hade hon velat att de inte var lika omfattande som de är idag. Hon hade istället velat arbeta med 
mindre och kortare delmål, vilka skulle vara lättare att följa upp. Hon anser att mycket utav 
problematiken kring uppföljningsarbetet ligger i att de upprättas i samband med utvecklingssamtalen, 
vilket är alldeles för sällan enligt henne.  

Jag vet egentligen inte om jag tycker det är så lyckat att sätta upp IUP bara en gång per termin. Jag 

skulle vilja ändra det, och att man satte kortare delmål, och sen var det klart och så bara tar man 

ett nytt litet delmål. Jag tycker inte att IUP:n ska behöva hänga ihop med utvecklingssamtalet. 

Detta arbetssätt skulle även göra att det blir mer tydligt för eleverna. Hon beskriver tanken med 
individuella utvecklingsplaner som god, men att det också måste bli något vettigt utav arbetet med 
dem. 

Tanken med IUP är god, men det måste som jag sa innan bli något vettigt utav det, att den inte 

bara ligger där och skvalpar. Jag tror verkligen som jag sa tidigare, att det blir tydligt för eleverna. 

Att de blir påminda om vad man kom överens om. 
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Som avslutning på intervjufrågorna kopplade till denna frågeställning fick läraren kort beskriva hur 
denne ser på Skolverkets avsaknad av allmänna råd och kommentarer för detta uppföljningsarbete. 
Läraren ansåg att detta var högst bristfälligt då det tydligt finns en avsikt med att använda individuella 
utvecklingsplaner i undervisningen.  

Det är ju dåligt eftersom de säger att vi måste göra IUP:er och de därmed har en tanke om vad de 

ska leda till.  

Enligt henne är risken med en avsaknad av publikationer likt denna, att uppföljningsarbetet inte tas på 
allvar och att det då ”bara ligger och skvalpar”, som hon själv uttrycker det. Det kan då istället bli så 
att en individuell utvecklingsplan bara skrivs för att det är ett måste, inte för att vinningen med den 
ses.  

Att det inte tas på allvar. Att IUP:er är något man skriver för att man måste. Så tror jag att det är 

på många ställen. Att det ligger och skvalpar.  

I övrigt anser sig läraren få hjälp utav de publikationer som Skolverket ger ut. Hon beskriver de 
däremot ibland som ganska tuffa och svåra att realisera, samt individualisera, för alla elever. 

Det jag senast läste gav mig enorma samvetskval. Det handlade om elevstöd och elevhälsa, och 

deras råd kring det gjorde bara att jag inte alls kände mig tillräcklig. Jag tycker ibland att de är 

ganska tuffa de råden man får, om man skulle vilja individualisera de till alla elever. Jag känner 

sådär, jo man har visst hjälp av Skolverkets råd och så i olika situationer och i undervisningen. Men 

jag tycker nog ändå att det fallerar lite. 

 

Hur läraren uppfattar att den använder sig utav dokumentation i sitt 
uppföljningsarbete 

De individuella utvecklingsplanerna finns tillgängliga för eleven, läraren och föräldrarna på skolans 
intranät. Tillsammans med denna finns även en dokumenterad historik över hur arbetet läggs upp och 
genomförs, men också hur läraren följt upp arbetet. Denna blir till ett hjälpmedel för både läraren och 
eleven.  

Det som är bra nu när vi har Schoolsoft, är att det finns en historia, en body, som både jag och 

eleverna kan gå tillbaka i och titta. Vad var det vi bestämde då och då exempelvis. Nu är det så lätt 

att klicka lite och så ser man. Och där står ju även vad jag gjort i min uppföljning. 

Kvarstår exempelvis samma kunskapsmål för eleven vid ett flertal tillfällen då en individuell 
utvecklingsplan skall upprättas så finns denna till hjälp för att se vari arbetat, alternativt uppföljningen, 
brustit. Vidare beskriver läraren att den samlade dokumentationen på skolans intranät kan användas då 
eleven uppmanas att gå in och se över sitt målarbete. 

Elevernas delmål finns även anonymt uppsatta på en vägg i klassrummet, för att finnas närvarande i 
undervisningen.  

På skolan finns en övergripande plan för hur arbetet med dokumentation likt denna skall gå till. 

Under lärarens arbete med uppföljning för hon löpande personliga anteckningar. Hon beskriver här 
problematiken i att dessa endast är för hennes egen skull, och att de aldrig redovisas för någon. I 
längden görs dokumentationen enligt henne för elevens skull, för att det ska bli tydligt för denne.  
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Anteckningarna förs för eleven egentligen. Det kanske inte alls är intressant för mig som lärare, det 

beror ju på vad som står i IUP:n. Jag tycker det är viktigast för eleven, och sen får ju föräldrarna 

också en inblick i det.  

Det är dock inte lärarens rena anteckningar som redovisas för denne, utan det är kortare kommentarer 
på intranätet, samt att de används som underlag vid utvecklingssamtalen. 

Läraren är nöjd med den dokumentation som hon använder sig utav i sitt uppföljningsarbete. 
Sammantaget med de individuella utvecklingsplanerna och den formativa bedömningen anser hon att 
den utgör ett gott underlag för elevens kunskapsutveckling.  

Hon väljer dock att lyfta problematiken i att en stor del utav den uppföljning som sker i stunden, 
mellan lärare och elev, inte dokumenteras. Hon menar att detta är den bästa, vilken går direkt till 
eleven utan mellanhänder. Att dokumentera denna i sin helhet ser hon dock som omöjligt, då denna 
ofta sker på lektionerna och kommer så spontant. 

Framför allt den uppföljning som går direkt till elev. Det är den bästa. Men den dokumenteras ju 

inte, den stannar mellan mig och eleven. Det kanske är lite dumt att den inte dokumenteras. Men 

det går ju inte, det är ju liksom på lektionen och det kommer ju så spontant. 

Hur läraren uppfattar att den återkoppling som ges till eleverna ser ut, 
utifrån deras individuella utvecklingsplaner och dennes 
uppföljningsarbete  

 
Läraren beskriver det som att eleverna får återkoppling på sina individuella utvecklingsplaner då dessa 
följs upp. Som hon själv beskrev det, så kan denna återkoppling i vissa fall dröja länge, i och med att 
utvecklingssamtalen ligger så pass sällan. Hon menar dock att arbetet med elevernas loggböcker 
förkortar detta avstånd. När de däri ser över sina mål, reflekterar kring arbetet emot dessa och hur det 
gått, fungerar även detta som en form av återkoppling menar hon.  

I och med att de följs upp får de återkoppling. Där emellan får de det ju även när de skriver i sina 

loggböcker. Då de reflekterar över hur de arbetat och hur det gått blir det som en slags återkoppling 

även det. 

Då hon tar del utav dessa reflektioner i loggböckerna har hon möjlighet att bekräfta eller dementera 
dessa. Hon beskriver även möjligheten för henne att söka upp och prata med den berörda eleven efter 
att ha läst dennes reflektion och att det i en sådan situation är viktigt att vara klar och tydlig med sin 
återkoppling. 

Jag kan ju antingen skriva eller så kan jag prata med den eleven. Jag kan ju då säga att nu har du 

nått ditt mål. Men där tror jag att det är viktigt att vara tydlig, och det blir kanske enklare om man 

skriver. Då kan ju mamma och pappa se det vidare också. Då blir det svårare att bli missförstådd. 

 
Riskerna med att det finns så pass få tydliga tillfällen för återkoppling är att det kan finnas elever som 
fortsätter att arbeta mot ett mål som de kanske i själva verket redan nått upp till. Detta beror i sådana 
fall på att läraren missat att återkoppla i tid till just den eleven. Detta kan te sig extra tydligt när elever 
har mål uppsatta inom praktisk/estetiska ämnen, där läraren inte arbetar lika nära den undervisande 
läraren och därför ibland inte följer upp det målet lika ofta som hon skulle önska. 

Ja, det kan nog hända att jag missar att återkoppla till någon elev som arbetar på med samma mål 

fast den redan visat på sådana kvalitéer. Framför allt de som har mål i praktisk estetiska ämnen, 

därför de lärarna jobbar jag inte så nära. Så är det. 
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Som tidigare beskrivet så återkopplar läraren till stor del via skolans intranät. Dock är denna 
återkoppling inte alltid sammanlänkad med elevens individuella utvecklingsplan, men den är 
framåtsyftande och hjälper därmed eleven att utvärdera sig själv gentemot sitt mål. Kopplat till denna 
formativa bedömning finns även ett kommentarsfält för eleverna att själva visa på att de tagit till sig 
återkopplingen och förstått vad som behöver utvecklas. 

Så när de får ett resultat där jag skrivit min formativa bedömning, får de svara på det på en gång. 

Då kan de bara formulera om det jag skrivit för att visa att de snappat upp det. Till exempel: nu ska 

jag tänka på det här med tempus, och det betyder i vilken tid det är. 

 

Läraren beskriver vissa elevers mål som mer synliga i undervisningen än andras och att dessa blir 
lättare att samtala om med eleven. Hon talar om ett antal elever där behovet finns av att hon samtalar 
om målen kanske två gånger i veckan, medan det för andra främst sker vid reflektion i loggboken eller 
vid utvecklingssamtalen. Här talar hon om orättvisan i att alla inte får återkoppling lika ofta.  

Några, som jag pratade om, pratar man om målen med nästan varenda dag, medan någon annan, 

kanske bara någon gång då de skriver i loggboken. Det är ju inte rättvist att alla inte får lika ofta. 

Det är det ju inte. 

En lösning på denna orättvisa menar hon skulle kunna vara tydligare riktmärken vad gäller 
dokumentation kring uppföljning. 

Kanske att IUP:n skulle innebära att man går in hela tiden och skriver och dokumenterar ännu 

tydligare för att det ska bli mer rättvist vad gäller mindre delmål kontra större färdighetsträningar.  

 

Hur en grupp elever uppfattar den återkoppling de får av läraren utifrån 
deras individuella utvecklingsplaner samt lärarens uppföljningsarbete 

Eleverna talar om de tillfällen då målen diskuteras de emellan, som få. Utöver de två 
utvecklingssamtalen menar de att läraren inte talar var och en med eleverna personligen, utan att det 
kanske endast hänt någon gång i helklass. Vid utvecklingssamtalen samtalar läraren däremot tydligt 
med eleverna om hur det gått och vilken utveckling som skett.  

Hon pratar inte personligen med en om det. Det är bara på samtalet som hon gör det. Då pratar hon 

om vi har nåt fram till det här målet, eller vad hennes åsikter är om hur det gått och så. Typ om vi 

har utvecklats eller så. 

Vid utvecklingssamtalen, då är det muntligt och då går hon igenom ganska djupt och berättar 

noggrant. Hon går liksom inte in på grunden, utan hon går in vidare framåt, och det är ganska bra. 

Eleverna är dock överens om att läraren mellan de två utvecklingssamtalen påminner allmänt om deras 
mål och får eleverna att tänka på dessa. I synnerhet sker detta på fredagarna då eleverna får reflektera 
över veckans arbete och sina individuella mål i sin loggbok. De menar att läraren där tar upp ämnet 
och de därmed blir påminda om dessa. En elev beskriver det som att läraren har en baktanke med 
detta- att de ska tänka mer på sina mål och arbeta mer med dem.  

Den tydliga uppföljningen och återkopplingen utav de individuella utvecklingsplanerna upplever 
samtliga elever dock endast sker vid de båda utvecklingssamtalen. På frågan om detta är tillräckligt 
ofta så svarar samtliga elever att det hade varit bra med återkoppling betydligt oftare. 
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Jag tycker det går ganska bra att vara självständig och så, det funkar i alla fall för mig. Men det 

skulle vara bättre om vi fick lite mer återkoppling. 

De menar att vissa kanske behöver det extra ofta, men att det då bara räcker med ett kortare samtal 
tillsammans med läraren och inte ett nytt utvecklingssamtal.  

Ja, det tycker jag. För mig så är det det, men för vissa som kanske har lite mer komplicerade mål, 

behöver man kanske sitta ner och tala igenom lite oftare hur man lyckats med det. 

En annan elev menar att det kanske behövs mer uppföljning och återkoppling även om det är ett lättare 
mål, och menar att återkopplingen då får till följd att den leder till ett nytt mål för eleven.  

Fast i och för sig tänker jag att om du har ett lätt mål att uppnå då kanske det skulle vara bra med 

mer, eller oftare, uppföljning för att du ska kunna få ett nytt mål. 

De önskar även att läraren hade tagit sig tid och svarat mer utförligt på deras reflektioner i 
loggböckerna. De berättar hur hon idag endast svarar med kortare kommentarer likt ”tummen upp” 
eller ”bra jobbat”. De anser detta otydligt, och att det i den kommentaren exempelvis inte syns vad 
som gjorts bra eller om det fanns något att tänka på till nästa gång. 

Ja, att man skrev sin reflektion och sen skrev hon ett svar. Till exempel om vi har jobbat bra med 

det här och så. För just nu skriver hon typ ”tummen upp”, och då vet man ju inte om det är rätt sätt 

eller om jag skrev fint eller vad det är. Jag skulle vilja veta om jag gjorde det bra eller om jag 

gjorde på rätt sätt. 

Ja, eller om det bara var för att jag skrev mycket när jag reflekterade. Vad var det som var bra 

liksom? Är det det jag gjort som är bra, eller är det det jag skrivit ner som är bra? 

Utöver återkopplingen vid utvecklingssamtalen, menar eleverna att denna i stort sett bara ges vid 
skrivandet i loggböckerna. En elev berättar hur läraren ibland kommer till honom och återkopplar efter 
något han skrivit i sin loggbok.  

Hon kanske kommer till mig efter att jag skrivit i loggboken och hon läst det, och pratar med mig 

om det. Men hon skriver inte sånt i loggboken. 

En annan elev beskriver hur denne vid ett tillfälle själv tog upp ämnet med läraren då denne ansåg sig 
ha nått sitt mål. Läraren bekräftade då detta, och ett nytt mål sattes upp för eleven.  

Ja, till exempel när jag själv har tagit upp det med henne och sagt att jag har klarat av den här 

delen av min IUP. Då har hon sagt att jag har rätt. 

På frågan hur den återkoppling som ges ser ut, svarar eleverna att den är muntlig och att läraren ger 
instruktioner steg för steg vad de bör göra för att nå sina mål. 
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Kapitel 5 Analys och diskussion 
Dewey (1999) ansåg att lärarens roll var att vägleda och guida eleverna vilket läraren tydligt håller 
med om då hon i inledningen av intervjun beskriver det som sin uppgift att få eleverna intresserade 
och göra lärandet synligt för dem. Hon talar här om vikten av att eleverna tar eget ansvar, men att det 
åligger henne att upprätthålla elevernas lust att lära. Även här går lärarens resonemang hand i hand 
med progressivismens och Deweys tankar om att lärandet skall ha en utgångspunkt i elevernas 
naturliga aktivitet utifrån deras egen önskan och avsikt (Dewey, 1999). Läraren talar här om att 
eleverna själva skall känna en vilja att nå vidare och att det ska vara kul att lära. Eleverna talar här 
själva om den stöttning de får från lärarna i det egna arbetet med de individuella utvecklingsplanerna.  

Till skillnad från resultatet i Skolverkets utvärderingsrapport om hur de individuella 
utvecklingsplanerna används ute i skolorna (Skolverket, 2007) verkar läraren här på det klara med vad 
de individuella utvecklingsplanerna innebär. Hon talar om dem som en sammantagen syn på hela 
elevens kunskap och hur denna skall fungera framåtskridande för att uppnå en kunskapsutveckling. 
Beskrivningen av hur processen med de individuella utvecklingsplanerna går till på skolan visar på en 
tydlig delaktighet från alla berörda parter. Både elev och föräldrar innehar en aktiv roll i förfarandet 
och det är därmed inte bara lärarens bedömning utav eleven som ligger till grund för de mål som sätts 
upp i de individuella utvecklingsplanerna. I enlighet med Deweys (1999) tankar om eleverna som 
delaktiga i processen kring deras lärande, får här eleverna delta genom att bidra med sin förmåga och 
dess förutsättningar. Läraren talar däremot om att föräldrar inte bör åläggas alltför mycket ansvar vad 
gäller de olika arbetsinsatserna mot målet. Hon menar här att arbetet riskerar att falla mellan stolarna 
och att det även blir svårt att följa upp och säkerställa ett arbete som ålagts hemmet. 
Sammanfattningsvis menar hon här att det största ansvaret bör fördelas mellan elev och lärare, med 
eleven som den tyngsta ansvarstagaren. 

Läraren väljer i intervjun att problematisera de individuella utvecklingsplanerna då hon talar om att 
andra mål för eleverna ibland får stå tillbaka då de inte anses lika viktiga. Hon menar här att det finns 
många mål för eleverna att arbeta emot, men att inte alla dessa kan skrivas i den individuella 
utvecklingsplanen. Det mål som i sin tur gör det, ses som överordnat de andra då detta tydligt finns 
nedskrivet.  

Den individuella utvecklingsplanen beskriver eleverna som ett bra och tydligt arbetsredskap. De talar 
om hur den tydliggör målet och hur det ska uppnås. Utan den menar eleverna på att det hade varit 
svårare att veta vad som skulle utvecklas. Eleverna talar även om hur de själva får arbeta med sina 
uppsatta mål och hur de får ta ansvar för att arbetet genomförs. Både läraren och eleverna är därmed 
överens om att de individuella utvecklingsplanerna bidrar till att arbetet bedrivs i rätt riktning och att 
det centrala i processen är elevernas eget lärande. Detta stämmer väl överens med progressivismens 
syn på skolan som en framåtsyftande verksamhet, vars huvudsakliga ändamål är att ge eleverna 
verktyg att själva kunna söka kunskap. Den stöttningen, de verktygen, de får ifrån lärarna förutsätter 
därmed deras fortsatta växande och gör de till högst delaktiga i lärandeprocessen. Vad gäller ansvaret 
för kunskapsutvecklingen menar eleverna att denna åligger läraren. I kombination med lärarens utsaga 
kan det här utläsas att ansvarsfördelningen sett över hela processen sker i växelvis verkan mellan 
lärare och elev, där lärarens främsta roll är att styra, vägleda, eleven mot målet, medan eleven själv får 
ta ansvar för att det faktiska arbetet genomförs och utvecklas. Mårell-Olsson (2012) menar att den 
stöttning som läraren ger endast skall innebära att eleven får ta på sig en liten del utav ansvaret, och att 
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det är de vuxna runtikring som tillsammans ska se till att arbetet fungerar. Mårell-Olsson menar här att 
det är lärarna som ofta tror och önskar att eleverna vill och kan ta ansvar för sitt lärande. I och med 
denna förväntning tenderar ansvaret för arbetet gentemot målet att hamna helt på eleverna. Eleverna i 
denna studie ställer sig däremot positiva till detta ansvarstagande och uttrycker inget missnöje över att 
därmed bli mer delaktiga och kunna påverka sin kunskapsutveckling. 

 

Hur läraren uppfattar att hon följer upp elevernas individuella 
utvecklingsplaner  

Läraren säger sig systematiskt följa upp elevernas individuella utvecklingsplaner kontinuerligt under 
hela läsåret. Hon väljer dock att beskriva de två utvecklingssamtalen samt omdömessamtalet i 
december, som extra tydliga uppföljningssituationer av föregående individuell utvecklingsplan.  

Som en del i uppföljningen talar läraren om den reflektion över veckans arbete som var elev gör i sin 
loggbok vid veckans slut. Läraren menar här att de frågor hon ställer till eleverna inför reflektionen är 
en del utav hennes uppföljningsarbete. Genom de frågor som eleverna får besvara i loggböckerna blir 
de även delaktiga i uppföljningsarbetet. Dewey (1999) lyfter reflektion över vad som gjorts och vad 
som sker/skett som en stor del i lärandeprocessen. Han menar här att det i reflektionen blir tydligt vad 
vi lärt oss och vad det betyder för oss. Läraren i studien beskriver även hur hon påminner om de 
uppsatta målen i veckobreven och att eleverna därigenom blir påminda om sitt ansvar för sina 
individuella utvecklingsplaner. På skolans intranät ges formativ bedömning vid olika uppgifter. 
Läraren menar att denna bedömning kan användas självständigt av eleverna för att utvärdera sitt arbete 
mot målet, då även de individuella utvecklingsplanerna finns publicerade på skolans intranät. 
Sammanfattningsvis väljer läraren att koppla elevernas reflektion, samt de påminnelser hon skickar ut, 
till hennes uppföljningsarbete. Hon säger sig även förutsätta egen uppföljning ifrån elevernas sida. 
Eleverna å andra sidan gör inte samma koppling. De anser istället utvecklingssamtalen vara, den i stort 
sett enda uppföljningssituationen. Tvetydigheten i denna analys kan ses som en otydlighet ifrån 
lärarens sida. Hon har häri inte varit tillräckligt transparant gentemot eleverna i sina tankar om vad 
uppföljningen innebär, och därmed heller inte i diskussion fått ta del av vad det innebär för eleverna, 
samt vad de förväntar sig. Sett till lärarens beprövade erfarenhet är det här denna som får väga tyngst 
då hon anser sig följa upp elevernas individuella utvecklingsplaner betydligt oftare än vad eleverna 
anser att hon gör. Eleverna å andra sidan görs delaktiga, och förväntas att ta ansvar, utan att de själva 
fått dessa förväntningar och detta arbete redogjort för sig. 

I övrigt anser sig läraren även följa upp elevernas individuella utvecklingsplaner genom kontakt med 
undervisande lärare i ämnet. Hon talar här om sin roll som ansvarig lärare för eleven, och att hon 
därigenom även innehar ansvaret för dennes utveckling mot det uppsatta målet. Mårell-Olsson (2012) 
talar här om att klasslärare tenderar att ha bättre kontroll över de individuella mål som sätts upp för 
elever i de ämnen de själva undervisar i, än om annan undervisande lärare finns i ämnet. Detta 
uttrycker läraren i denna studie som problematiskt då hon talar om att kontakten med andra lärare inte 
alltid sker så ofta som hon önskar. För att säkerställa arbetet kring elevernas eget lärande säger hon sig 
observera eleverna informellt. Läraren uppger att hon vid dessa observationer tydligt kan se elevernas 
utveckling. Även här förlitar sig läraren på sin beprövade erfarenhet då hon litar på det hon ser hos 
eleverna vid de informella observationerna. Då läraren gör en bedömning av en elev genom att 
observera denna, är det lärarens erfarenhet som utgör underlaget för denna bedömning och 
uppföljning. Den beprövade erfarenheten i detta fall innebär att läraren besitter en stor kunskapsbank 
innehållandes många år av observationer, bedömningar, resultat och elevkontakt, i vilken en informell 
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bedömning kan finna grund. Den beprövade erfarenheten kan här likställas med den praktik hos 
läraren som Elfström (2005) beskriver. Hon menar att denna ofta är så frekvent använd att den sitter 
ända in i ryggmärgen hos läraren.  

Om läraren själv fick planera strukturen för de individuella utvecklingsplanerna skulle hon önska att 
det istället sattes upp mindre delmål vid fler tillfällen för att underlätta uppföljningsarbetet och göra 
det mer tydligt för eleverna. En stor del utav den problematik som idag finns menar hon grundar sig i 
de få tydliga uppföljningstillfällen som finns. Detta talas det även om i Skolverkets rapport från 2007 
där frågan om tätare uppföljning för att de individuella utvecklingsplanerna skall tjäna sin 
huvudsakliga uppgift och bidra till elevernas kunskapsutveckling lyfts. För att kunna arbeta efter de 
uppföljningsrutiner som önskas, och följa upp elevernas resultatutveckling, behöver uppföljningen ske 
oftare än den alltför långa tiden mellan de två utvecklingssamtalen. 

Läraren uppger att hon av skolledningen ges den tid som uppföljningsarbetet tar, till skillnad från det 
resultat som presenteras i Skolinspektionens granskning ifrån 2012. Här menar Skolinspektionen att 
uppföljningsarbete ofta får stå tillbaka på grund av den tidsbrist som råder i arbetet för många lärare. 
Genom att lärare tvingas prioritera mellan arbetsuppgifter, anses kvalitetsarbete likt detta stjäla tid från 
annat pedagogiskt arbete. Pihlgren (2011) menar att det därför är viktigt att läraren uppfattar detta 
arbete som viktigt, och att det är en bidragande faktor till elevernas lärande. Läraren behöver därmed 
ha en vilja att ständigt utveckla sin praktik genom uppföljning och utvärdering, så att detta inte bara 
uppfattas som en tidskrävande uppgift. 

Lundahl (2006) beskriver i sin avhandling visionen om hur skolan skulle utvecklas genom lärarna och 
att dessa skulle få utveckla sin kompetens och sitt kunnande inom de ramar som fanns för 
professionen. Han menar att denna ambition snabbt övergick i utvecklandet av standardiseringar då 
decentraliseringen utav skolan genomfördes. Den intervjuade läraren beskriver dock motsatsen, då hon 
beskriver avsaknaden av publikationer angående uppföljning ifrån Skolverket som ett 
handlingsutrymme för läraren att arbeta på sitt sätt, utifrån den beprövade erfarenheten. Hon väljer här 
att problematisera den individuella utvecklingsplanen då hon talar om att det är möjligt för läraren att 
upprätta den bara för att det är ett måste, och inte för att se den egentliga vinningen med den. Här 
menar dock läraren att Skolverkets allmänna råd och publikationer kan fungera som en förmån för 
dessa lärare, trots att dessa inkräktar på lärarens utrymme av handlingsfrihet inom professionen. I 
övrigt anser sig läraren få hjälp utav Skolverkets publikationer, men att avsaknaden utav publikationer 
berörande uppföljning är högst bristfällig och att avsikten med de individuella utvecklingsplanerna 
därmed kan fallera. Sammanfattningsvis beskriver läraren Skolverkets publikationer som bra för de 
lärare som inte innehar den beprövade erfarenheten av arbete kring målstyrningsarbete likt detta. 
Avsaknaden av publikationer kring uppföljningsarbete likt detta beskriver hon dock som bristfälligt då 
risken finns att intentionen med de individuella utvecklingsplanerna brister då uppföljningsarbetet 
eventuellt inte tas på allvar. Det arbete som annars har till uppgift att säkerställa elevernas 
måluppfyllelse och därigenom se deras kunskapsutveckling. Detta överensstämmer även med 
Skolverkets rapport ifrån 2007 där det redogörs för en osäkerhet på området, vilken skulle kunna 
undvikas genom ytterligare riktlinjer, närmast ifrån Skolverket. Lärarens beprövade erfarenhet spelar 
här alltså en stor roll, då den får till uppgift att fylla de hål som Skolverket lämnat i och med 
utelämnandet av publikationer på området.  
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Hur läraren uppfattar att den använder sig utav dokumentation i 
uppföljningsarbetet 

På skolans intranät publiceras den individuella utvecklingsplanen tillsammans med en historik över 
hur arbetet organiseras och genomförs, samt hur läraren följer upp målen. Eleverna förväntas vara 
delaktiga i arbetet genom att kontinuerligt logga in på nätet och påminnas om/ följa sin utveckling. 
Pihlgren (2011) beskriver hur många skolor idag använder sig utav digitala system likt detta, för att 
bokföra allt material kring elevernas arbete. En förutsättning för eleverna att kunna följa sitt arbete 
kontinuerligt, i enlighet med de uttryckta förväntningarna på eleverna, menar Pihlgren är en ständig 
tillgång till allt material för både elever och föräldrar.  

På skolan finns gemensamt framtagna riktlinjer för hur dokumentation likt denna skall gå till. Elfström 
(2013) menar här att detta bidrar till en fördjupning och granskningsmöjlighet av arbetet. Istället för att 
lärarna lämnas ensamma med att upprätta riktlinjer för ett arbete likt detta, vinner de tid och stöd i 
dessa gemensamt organiserade arbetsprocesser och kan istället ägna sig åt det kvalitetstänkande som 
de individuella utvecklingsplanerna innebär. De gemensamma riktlinjerna på skolan kan visserligen 
ses som ett ifrågasättande utav lärarens beprövade erfarenhet, i enlighet med Lundahls (2006) kritik 
om ett minskat handlingsutrymme för lärare, men jag väljer dock att tolka detta som något positivt och 
tidssparande för läraren. Elfström (2005) talar här om hur det tar många år att utveckla alla de 
nödvändiga dokument och upprätta de tolkningsramar som krävs för arbetet. Detta mödosamma arbete 
besparas då varje enskild lärare och bidrar samtidigt till att alla elever på skolan får arbetet med sina 
individuella utvecklingsplaner dokumenterat under liknande former, vilket kan ses och tolkas som en 
kvalitetssäkran för skolan. 

Läraren beskriver hur denna för löpande anteckningar i arbetet med uppföljning. Dock så redovisas 
dessa anteckningar aldrig för någon annan. De fungerar alltså endast som ett hjälpmedel för läraren 
exempelvis som underlag inför ett utvecklingssamtal eller liknande. Skolinspektionens (2012) 
granskning visar på motsatsen för många lärare. Här talas det istället om hur många lärare bär en stor 
del av sitt arbete i sitt minne istället för att dokumentera det. Detta leder i sin tur till svårigheter då 
dessa tankar ska transformeras till skrift inför utvecklingssamtalen och upprättandet av de individuella 
utvecklingsplanerna. 

Läraren menar på att hon är nöjd med hur hon använder sig utav dokumentation i uppföljningsarbetet. 
Hon väljer dock att problematisera det faktum att allt inte kan dokumenteras, i synnerhet inte den 
uppföljning som sker i stunden mellan lärare och elev. Denna sker ofta spontant under lektionerna. Då 
hon beskriver att all uppföljning inte dokumenteras är detta i enighet med resultatet i 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 vari de granskar skolors systematiska uppföljnings- 
och utvärderingsarbete. Granskningen visar att det råder brist på uppföljning och utvärdering, och att 
många skolor saknar riktlinjer för detta. Rapporten talar även om en kultur av informella möten och 
muntliga diskussioner på många skolor. Den vanligaste formen av uppföljning anges här vara spontana 
möten mellan lärare och elev, likt de möten som läraren själv talar om. Här infinner sig då frågan om 
det finns tillräckligt med underlag för läraren att senare göra en säkerställan av det uppställda målet. 
Pihlgren (2011) talar om utvecklingsscheman och uppföljningsmatriser som en god förutsättning för 
att belysa elevers färdigheter i enlighet med uppställda mål. I ett sådant arbete definierar läraren de för 
eleven förväntade utvecklingsstegen i förväg. Pihlgren menar här att en god dokumentation kan 
användas av både lärare och elev i arbetet med att följa upp resultat. Detta gör att eleven blir delaktig 
och kan axla desto större ansvar för sitt arbete gentemot målet. 
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Hur läraren och eleverna uppfattar och upplever att den återkoppling 
som ges till eleverna ser ut och fungerar, utifrån elevernas individuella 
utvecklingsplaner och lärarens uppföljningsarbete 

Läraren ger återkoppling till eleverna då deras individuella utvecklingsplan följs upp, alltså i första 
hand vid utvecklingssamtalen. Eleverna beskriver att denna är muntlig och att läraren däri ger 
instruktioner om vad som ska göras steg för steg. Läraren väljer även att se elevernas egna reflektioner 
i loggböckerna som återkoppling. Hon menar att hon därigenom har möjlighet att återkoppla till 
eleven utifrån det den skrivit. Eleverna däremot upplever inte att de någon gång fått någon 
återkoppling på det de skrivit, och uttrycker detta som en önskan och eventuell förbättring av lärarens 
arbete med återkoppling. När läraren beskriver hur eleverna får reflektera i sina loggböcker och att hon 
därigenom ges möjligheten att återkoppla till eleverna, låter det implicit som att hon gör detta 
regelbundet. De sex intervjuade eleverna beskriver dock hur detta endast hänt vid något enstaka 
tillfälle och hur de eventuella kommentarer som ges i loggboken är korta och otydliga, samt inte talar 
om vad som varit bra eller vad som behöver utvecklas. Timperley (2007) talar om att återkoppling på 
personlig nivå, likt den just beskriven, inte har någon positiv inverkan på lärandet då den saknar 
relevant information för uppgiften. Att återkopplingen från läraren uteblir kan tolkas som att eleverna 
uppmanas att genom reflektionen återkoppla till sig själva. De tvingas stanna upp och fundera samt 
sätta detta på print, då läraren indirekt påminner de om de uppställda målen. Antingen så brister 
läraren här i sitt ansvar att följa upp och ändå återkoppla, eller så anser hon att elevernas arbetsinsats är 
god och att arbetet bedrivs i rätt riktning. Är det som i det senare fallet, behövs dock ändå någon form 
av återkoppling om detta till eleverna för att de ska känna lärarens stöttning och vägledning, i enlighet 
med Deweys (1999) syn på lärarens roll.  

En elev beskriver här hur han en gång själv fick söka upp läraren för att få sin måluppfyllelse 
bekräftad då han ansåg sig ha nått sitt mål. Detta stämmer väl överens med Skolinspektionens (2012) 
granskning av hur lärare arbetar med uppföljning och bedömning. Resultatet visar här på att 
framåtsyftande återkoppling till eleverna förekommer i mycket liten utsträckning. Här talas det om 
kontinuerlig återkoppling som ett sätt att göra lärandet synligt för eleverna. I enlighet med elevernas 
utsagor i denna studie, visar även Skolinspektionens granskning på att den återkoppling som ges inte 
är planerad på förhand och därför heller inte är kopplad till ämnet. Likt de kommentarer som eleverna 
beskriver sig få i sina loggböcker, talar rapporten om att återkopplingen som ges främst är 
uppmuntrande och allmänt hållen. Shute (2008) menar här att skriftlig återkoppling är att föredra då 
denna ofta är mer neutral och därför även mer effektiv. Att denna elev själv fick söka upp läraren efter 
en tid påverkar även återkopplingens effekt. Att denna gavs med viss fördröjning är enligt Shute 
(2008) en påverkande faktor för hur effekten blir. Då läraren bekräftade elevens måluppfyllelse är 
detta i enlighet med Black & Williams (1998) rapport om hur återkoppling ofta fungerar som en slags 
verifikation av elevens resultat istället för att vara kopplad till de tre frågorna om vart eleven är på väg, 
vart den befinner sig just nu samt hur den ska närma sig målet. Är istället informationen, 
återkopplingen, sammanlänkad med dessa tre frågor är den desto med framgångsrik i 
lärandesituationen. 

Som tidigare beskrivet så återkopplar läraren till stor del via skolans intranät. Dock är denna 
återkoppling inte alltid sammanlänkad med elevens individuella utvecklingsplan, men den är 
framåtsyftande och hjälper därmed eleven att utvärdera sig själv gentemot sitt mål. Denna typ av 
återkoppling kan därmed kopplas till den metakognitiva nivån (Shute, 2008). Här talar Shute om hur 
denna typ av återkoppling hjälper eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande, och därigenom även lära 
sig att själva bedöma sina prestationer. Här blir elevernas ansvar och delaktighet tydliga än en gång, 
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dock kan detta problematiseras i och med att läraren inte är helt transparent med att denna uppgift 
åligger eleverna. Hon säger att den formativa återkopplingen som ges via intranätet kan hjälpa dem att 
utvärdera sig själva gentemot sitt mål, trots att den inte alltid är sammanlänkad med de individuella 
utvecklingsplanerna. Eleverna å andra sidan verkar inte ha förstått att dessa delar kan kopplas 
samman. De upplever istället endast ett fåtal tillfällen av återkoppling som sammanhörande med deras 
individuella utvecklingsplaner, istället för att se på all återkoppling som verktyg i arbetet med deras 
uppställda mål. Genom att klargöra detta för eleverna skulle ansvaret för självbedömning och 
delaktigheten i denna process bli än mer tydligt för eleverna. 

Risken med att de individuella utvecklingsplanerna följs upp så pass sällan som de gör, är att eleverna 
inte får återkoppling i tid och att de därför fortsätter arbeta mot ett mål som de i själva verket kanske 
redan nått upp till. Som tidigare nämnt så ser läraren det som att den största delen utav ansvaret i 
arbetet ligger på eleven medan läraren åläggs att följa upp arbetet och säkerställa måluppfyllelsen. 
Missar läraren att återkoppla en måluppfyllelse, likt det ovan beskrivet, står eleven helt maktlös och 
trampar på samma plats utan att istället kunna sätta upp ett nytt mål att arbeta mot. Här kan 
ansvarsfördelningen problematiseras då den växelvisa verkan som finns beskriven tidigare kan fallera 
helt då läraren brister i sitt ansvar att följa upp. Eleverna kan med andra ord göra allt som står i deras 
makt vad gäller arbetsinsats osv., medan lärarens återkoppling uteblir i tid och därmed gör att arbetet 
ineffektiviseras och stagnerar. Detta återspeglas även i lärarens utsaga om hur vissa elevers mål är mer 
synliga än andras, och därigenom även blir lättare att samtala med eleven om. En lösning på detta 
problem skulle vara att ha fler tydliga uppföljningssituationer än vid reflekterandet i loggböckerna 
samt vid de två utvecklingssamtal som idag råder. Återkopplingen till eleverna skulle då också bli än 
mer tydlig och effektiv för deras eget lärande. 

Slutsatser 
Det bör än en gång påpekas att denna studie endast belyser och granskar hur en lärare uppfattar 
uppföljningen av elevers individuella utvecklingsplaner och att resultatet häri inte kan appliceras på en 
hel yrkeskår.  

Studien visar att den enskilde lärarens profession som förväntas utgå ifrån beprövad erfarenhet och 
vetenskaplig grund ligger också till grund för hur läraren väljer att arbeta med att följa upp sina elevers 
individuella utvecklingsplaner. Det visar sig här också att lärarens intentioner och upplevelser av hur 
detta går till inte alltid stämmer överens med elevernas upplevelser. 

Den för studien granskade läraren, talar om en fördelning av ansvaret vad gäller lärande, mellan lärare 
och elev. Denne menar här att eleverna bär ansvaret för att tillägna sig kunskap, medan det åligger 
henne att upprätthålla elevernas lust att lära. Eleverna i sin tur menar på att läraren bär ansvaret för att 
eleverna utvecklas kunskapsmässigt men ställer sig samtidigt positiva till ett ansvarstagande från deras 
sida. Glappet häremellan uppstår då lärarens intentioner med sitt arbetssätt, samt de förväntningar hon 
lägger på eleverna, inte uttryckligen kommit till orda i relationen mellan lärare och elev. Eleverna görs 
i och med lärarens arbetssätt delaktiga, och förväntas att ta ansvar, utan att de själva fått dessa 
förväntningar och detta arbete redogjort för sig. Slutsatsen av detta blir en oklar ansvarsfördelning sett 
utifrån, vilket även kan länkas samman med den oklara syn på återkoppling mellan lärare och elev som 
ges i resultatbeskrivningen. Även här verkar en icke tydliggjord innebörd av återkoppling, ligga till 
grund för de skillnader som återfinns i resultatbeskrivningen. För att eleverna skall känna lärarens 
stöttning och vägledning, i enlighet med Deweys (1999) syn på lärarens roll, behöver läraren här 
tydliggöra intentionerna med det valda arbetssättet för eleverna. 
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Resultatet visar i övrigt på att framåtsyftande återkoppling till eleverna förekommer i mycket liten 
utsträckning. Vad som implicit även går att utläsa i studien är elevernas uppfattning om den 
individuella utvecklingsplanen som en naturlig del av en formativt hållen undervisning, så som de 
tycks vana vid. Läraren å andra sidan tycks dra en skiljelinje däremellan, men menar ändå på att den 
formativa återkoppling som ges kan hjälpa dem i att utvärdera sig själva gentemot målet. Här infinner 
sig frågan om det inte är häri vi kan förstå skillnaden i hur eleverna upplever den återkoppling som 
ges, samt vad de förväntar sig utav den, som ännu en följd av ett arbetssätt vilket inte presenterats och 
tydliggjorts för eleverna. 

Studien visar även att det alltför ofta, så som återgett i den tidigare forskningen samt i lärarens 
uttalanden, är de elever som behöver stöttning som läraren har bäst koll på vad gäller deras 
kunskapsutveckling, medan de elever som utan svårigheter uppnår målen men som behöver stöttning 
för att lyftas ännu högre, lätt faller ut, med följden av en avstannad kunskapsutveckling. 

Sammanfattningsvis är det min tolkning att många utav de oklarheter som till synes finns mellan lärare 
och elever i beskrivningen utav resultatet beror på att lärarens intention och tanke med det valda 
arbetssättet inte presenterats och tydliggjorts tillräckligt för eleverna. Hade eleverna fått detta klargjort 
för sig, såsom vad läraren exempelvis förväntar sig utav dem, och vice versa, så hade det inte funnits 
lika många meningsskiljaktigheter de emellan. 

 

För att kunna arbeta efter de uppföljningsrutiner som önskas, och följa upp elevernas 
kunskapsutveckling, behöver uppföljningen ske oftare än den alltför långa tiden mellan de två 
utvecklingssamtalen. Så som Skolinspektionen (2012) menar, riskerar uppföljningsarbetet dock att få 
stå tillbaka för annat på grund av den tidsbrist som råder inom professionen. Enligt min tolkning, 
riskerar många lärare härmed att göra tolkningen att uppföljningen blir av i vilket fall i och med det 
nya utvecklingssamtalet som sker varje termin, vilket gör att graden av prioritet för detta arbete blir 
nedgraderad. 

Vad som även här måste lyftas är den informella kultur av kunskapsutveckling och kvalitetssäkran 
som sker i stunden mellan lärare och elev. Detta skulle visserligen kunna ses som en brist i lärarens 
sätt att arbeta, men det faktum att denna inte dokumenteras behöver enligt mig i många fall inte tyda 
på att arbetet inte förekommer, utan att det istället kan vara ett tillvaratagande av den effektiva tiden 
för lärande.  

 

Den granskade läraren lyfter i intervjun tilliten till sin beprövade erfarenhet, vilken hon under många 
yrkessamma år byggt upp. Läraren menar här att denna utgör en tillförlitlig grund för en bedömning av 
eleverna vid informella observationer. Den uttryckta beprövade erfarenhet som även lyfts i såväl 
Skollagen (2010:800) som i Deweys text (1999) ligger därmed till grund för en intressant aspekt i 
denna slutsats. Erfarenhet, och i synnerhet beprövad sådan, tar många år att bygga upp hos varje 
lärare. Med andra ord innehar inte alla lärare denna ännu. Under tiden denna byggs upp är Skolverkets 
allmänna råd och kommentarer till stor hjälp för lärarna i arbetet att utveckla sin tolkningstradition. 
Skolverket får även häri en möjlighet att säkerställa att arbetet likt detta med uppföljning, bedrivs på 
liknande sätt i alla skolor.  

Skolverkets rapport från 2007 talar tydligt om hur problemen med oklarheterna kring de riktlinjer som 
finns kan lösas. Här ger Skolverket sig själva en bakläxa och menar att det behövs än mer riktlinjer 
och tydliga råd ifrån deras sida för att komma till bukt med eventuella feltolkningar och oklarheter 
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som annars uppstår. Denna rapport är nu 8 år gammal, men fortfarande kvarstår denna problematik på 
det för studien, granskade området. 8 år, och fortfarande inga tydliga råd om hur uppföljningsarbete 
likt detta skall bedrivas för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling. Den i studien granskade 
läraren menar att denna avsaknad kan få till följd att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna 
inte upplevs som så viktigt, utan att arbetet med dessa istället resulterar i att det bara ligger och 
skvalpar till följd av att upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna är ett krav. För riksdag 
och Skolverket anser jag detta som ett nederlag. Skall ett så pass omfattande arbete som detta bedrivas 
ute i skolorna, ställer det också krav på att förutsättningarna som ges är så goda som möjligt. Att å ena 
sidan tilldela professionen fria händer genom att hänvisa till den beprövade erfarenheten, för att sedan 
å andra sidan inte förlita sig helt på att den beprövade erfarenheten är tillräcklig, då man väljer att ge 
ut publikationer likt den som efterfrågas i denna studie, på andra områden blir ett tvetydigt sett att se 
på lärarens profession och tillförlitligheten till denna. Den decentraliserade frihet som 
målstyrningsarbete likt det som dessa individuella utvecklingsplaner antas innebära, tas istället tillbaka 
genom den kvalitetskontroll som efterfrågas. I och med denna kontroll utav verksamheten menar 
Elfström (2013) att det även medföljer en självkontroll utifrån lärarens sida, där denne tvingas 
ifrågasätta sin praktik och sina intentioner för att säkerställa att dennes arbete bedrivs i den riktning 
som Skolverket implicit önskar och efterfrågar. 

Enligt Linde (2006) är ett utav de centrala målen för det svenska skolsystemet att genom läroplaner 
och andra styrdokument göra skolan likvärdig för alla elever i Sverige. I och med decentraliseringen 
utav skolans styrning uppmärksammades problematiken med att garantera denna likvärdiga skola. 
Skolverket fick då till uppgift att tydliggöra läroplanens intentioner så att inte de lokala enheternas 
tolkningar av målen och realisering utav dessa skulle skilja sig åt alltför mycket. Huruvida detta 
tydliggörande från Skolverket av läroplanens intentioner är att delvis ta tillbaka makten ifrån 
kommunerna kan diskuteras. I och med decentraliseringen ålades kommunerna själva att verka på den 
så kallade transformeringsarenan, men nu är det istället Skolverket som i första hand tagit över den. 
Här kan frågan ställas hur det kommer sig att lärarna idag, i och med avsaknaden av publikationer på 
detta område, får till uppgift att delvis konkretisera intentionerna med målen i läroplanen och 
skollagen. Lundahl (2006) menar här att det på transformeringsarenan och realiseringsarenan sker ett 
försök till att stimulera lärarens professionella utveckling i och med att ansvaret för 
uppföljningsarbetet i skolan decentraliseras till den lokala nivån. Som motpol till Lundahls (2006) 
tolkning av försöket till stimulans kan det här argumenteras för att då Skolverket publicerar allmänna 
råd och kommentarer inkräktar de på skolornas frihet och ansvar för utvecklingsarbetet. Visserligen 
väljer de att säga att de allmänna råden och kommentarerna endast är till för de skolor som inte redan 
når upp till de kvalitetskrav som finns, men faktum är att då skolledare och lärare istället får till 
uppgift att tolka Skolverkets texter och möjliggöra dessa i verksamheten ges det sken utav en 
avsaknad av riktlinjer att utgå ifrån. Att skolledare och lärare endast på ett mindre område som detta 
får till uppgift att själva tolka och möjliggöra påverkar det synen på deras tolkningstradition, och 
skapar därmed en misstro till professionens förmåga att tolka och verka för att främja en likvärdig 
skola. Så som den intervjuade läraren själv säger, så ger dessa publikationer istället läraren enorma 
samvetskval då denne inte känner sig tillräcklig i arbetet med och för eleverna. Sammanfattningsvis 
återtar Skolverket här en stor del utav det ansvar som redan decentraliseras i första hand till 
kommunerna, och sedan i sin tur till skolorna. Implicit är det min tro att många skolor idag väljer att 
gå på Skolverkets riktlinjer rakt av, och inte göra egna tolkningar utav dessa, vilket får till följd att en 
avsaknad likt denna blir märkbar och synlig när det kommer till att i slutändan arbeta med individuella 
utvecklingsplaner som den kvalitetssäkran de innebär, då intentionerna med dessa får löpa hela linan 
ut. 
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Konklusionen i denna studie säger att rutinerna kring uppföljningsarbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna aldrig går att ta för givet då Skolverket utelämnar publikationer, såsom allmänna 
råd och kommentarer. I och med att de väljer att publicera allmänna råd och kommentarer för det som 
föregår uppföljningsarbetet uppenbaras det här ett glapp mellan dessa. Istället blir det här upp till varje 
skola själva, och däri även varje enskild lärare, att göra denna kvalitetssäkran av elevernas 
kunskapsutveckling. Uppföljningen blir då beroende av en gemensam ambition hos den enskilda 
skolan som organisation. Antingen har Skolverket haft en avsikt med att överräcka detta arbete åt en 
professionell yrkeskår, i tron om att skolledningarnas och lärarnas beprövade erfarenhet utgör en säker 
och likvärdig grund för denna kvalitetssäkran, eller så är den professionella yrkeskåren inte kapabel att 
göra detta utifrån sin utbildning och de övriga förutsättningar som ges i arbetet, och därmed hade 
publikationer från Skolverket utgjort en stabil grund för att arbetet skall bedrivas i samma riktning 
som de övriga allmänna råden och kommentarerna pekar åt. 

Betydelse  
Studiens betydelse är ett uppenbarande och en problematisering av det glapp emellan intention och 
verklighet som uppstår då Skolverket inte publicerar ett heltäckande stödmaterial likt det som 
undersökts och efterfrågats i studien. Glappet emellan intention och verklighet har i denna studie 
uppenbarat den problematik som råder mellan läroplansteorins olika arenor, mellan Skolverket och 
skolan som institution, mellan skolans organisation och lärarens professionella frihet, mellan lärarens 
intentioner och elevers upplevelser, men framför allt: mellan den individuella utvecklingsplanen och 
uppföljningen utav densamma. Den betydelse och relevans som detta får för professionen anser jag 
vara den risk som medföljer denna avsaknad. Att uppföljningsarbetet på grund av tidsbrist för läraren 
riskerar att få stå tillbaka för annat pedagogiskt arbete som finns publicerat ifrån Skolverket, som en 
tolkningsföljd av att uppföljningsarbete inte ses som lika viktigt då det utelämnas i publikationer. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Att genomföra denna studie har varit stimulerande och spännande. Avsaknaden av klara och tydliga 
riktlinjer från Skolverket öppnade redan från början upp för ett på förhand oförutsägbart resultat 
utifrån de fyra frågeställningarna. Utifrån avsikten med studien och dess frågeställningar var valet av 
en kvalitativ metod med intervjun som verktyg för insamlandet av material rätt. Som tidigare nämnt så 
hade ytterligare kvalitativa verktyg, såsom observation, antagligen inte bidragit till ett mer 
uttömmande resultat då studiens avsikter mycket sällan och vid oförutsägbara tillfällen uppenbaras i 
verksamheten. Hade observation använts som metod hade studerandet av dessa företeelser dessutom 
behövt pågå under en längre tid. Ett val av kvantitativ metod för studien, och däri enkät som verktyg 
för insamlandet, hade även det varit möjligt. Dock så anser jag att enkäter endast hade bidragit med ett 
översiktligt resultat, och inte ett djupgående såsom denna studie gjort.  

Då min mening från början var att återge resultatet i ett vidare perspektiv än bara lärarens anser jag att 
valet av triangulering som metod var givande. Genom insamling av material från tre olika perspektiv: 
Skolverket, läraren och ett antal elever, kunde jag se på den insamlande datan med andra ögon samt 
lättare analysera och diskutera detta. Jag anser att mängden insamlat data var tillräcklig för avsikten 
med denna studie. 
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Valet av kvalitativ intervju som metod för att belysa informanternas uppfattningar och attityder har 
fyllt sitt ändamål. Möjligtvis hade det varit en fördel om informanterna fått ta del av intervjufrågorna 
före intervjun, men jag anser att en stor del av den spontanitet som nu framkom då istället hade gått 
förlorad.  

Som tidigare nämnts så gjordes urvalet av informanter utifrån det faktum att jag ville intervjua även 
elever, och däri få så uttömmande svar som möjligt. Hade studien genomförts i en lägre årskurs, är det 
inte lika säkert att intervjuer med elever hade kunnat användas på ett liknande sätt. Analysbegreppen 
hade med all sannolikhet heller inte varit desamma då de yngre eleverna antagligen inte hade fått ta 
lika stort ansvar så som läraren och eleverna i denna studie uttryckt att de gör. Därmed hade antagligen 
även lärarens arbetssätt skilt sig åt jämfört med dennes. 

Att förhålla sig till att arbeta med elever som informanter är för mig alltid problematiskt. Jag anser att 
de i vissa fall kan efterlämna mer frågor än svar, på grund av deras ofta kortfattade och tvetydiga svar. 
Att som forskare då få fram så pass uttömmande information som möjligt, utan att genom följdfrågor 
vägleda de alltför mycket genom slutna frågor anser jag vara problematiskt. Då de i detta fall endast 
utgjorde en komplettering till intervjun med läraren anser jag dock att de bidragit med både 
klargöranden och, för analysen intressanta aspekter genom sina svar. 

Sammanfattningsvis är det insamlade materialet för denna studie begränsat och för svagt för att kunna 
dra generella slutsatser, dock anser jag att området behöver utforskas djupare enligt samhälleligt 
intresse för att säkerställa den höga kvalité som Skolverket efterfrågar i skolornas verksamhet. 

 

Nya frågor/vidare forskning 

Som tidigare nämnts så har denna studie varit begränsad då den endast berört en lärares uppfattning 
om dennes arbete. För att kunna ha möjlighet att säkerställa de slutsatser som gjorts och göra detta 
resultat generaliserbart skulle studien behövas göras med fler informanter, det vill säga deltagande 
lärare, och på ett flertal olika skolor. En annan väg skulle dessutom kunna vara att studera eventuella 
skillnader däremellan beroende på huvudman. 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv skulle det vara intressant att utföra denna studie i ett bredare 
perspektiv med fler lärare ifrån olika skolor, för att se huruvida resultatet häri stämmer överens. Vidare 
forskning på området skulle även kunna innebära en granskning av den förberedelse som 
lärarutbildningen ger för arbetsuppgifter likt dessa ute i verksamheten, men också hur utbildningen 
förhåller sig till det i skollagen uttryckta begreppet ”beprövad erfarenhet”. Att eventuellt studera hur 
denna erfarenhet utvecklas och värderas, samt djupare undersöka benämningen ”beprövad” skulle 
även vara intressanta aspekter för vidare forskning. En vidgad syn av perspektivet genom djupare 
intervjuer av fler berörda grupper, exempelvis med representanter ifrån Skolverket och skolledningar, 
skulle dessutom innehålla värdefulla meningsaspekter som skulle bidra till en djupare analys utav vad 
denna avsaknad av publikationer får till följd ute i verksamheten.  
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Bilagor 

Brev till vårdnadshavare 
 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Filippa Karlsson och jag läser till lärare vid Stockholms Universitet. Jag har nu kommit 
så pass långt i min utbildning att jag skriver mitt sista examensarbete, mitt självständiga arbete på 
avancerad nivå, vilket denna gång handlar om att undersöka hur en lärare säger sig uppfatta 
uppföljningen utav elevernas individuella utvecklingsplaner som skrivs vid utvecklingssamtalet. I 
samband med att jag intervjuar läraren för din dotters/sons klass, skulle jag även önska intervjua ett 
antal elever för att få ytterligare ett perspektiv på hennes arbete. Anledningen till att du/ni får detta 
mejl är för att er son/dotter är en utav de elever jag önskar intervjua. Detta kommer ske i två grupper 
med tre elever vardera. Jag har redan talat med de för studien utvalda eleverna, och samtliga elever har 
gett sin tillåtelse. Eftersom de är minderåriga behöver jag dock även er tillåtelse för att få intervjua 
dem. Jag behöver inte ha er underskrift eller så, utan det räcker med att ni svarar på detta mejl och 
skriver om ni ger tillåtelse till detta eller inte.  
 
Skulle ni ha fler frågor angående mitt arbete får ni gärna höra av er till mig på mejl eller telefon 
073XXXXXXX. 
 
Jag bifogar även de forskningsetiska principer jag kommer att följa under examensarbetets gång, vilka 
definierar de regler jag har att hålla mig till under insamlandet av information ifrån ert barn. 
 
 
 
Tack på förhand, 
Filippa Karlsson 
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Intervjufrågor till läraren: 
 

-‐ Hur skulle du vilja beskriva din viktigaste uppgift som lärare? 
-‐ Hur bedömer du din klass sammantagna kunskapsresultat? 
-‐ Vilken betydelse tror du att ditt uppföljningsarbete har för det kunskapsresultat som du just 

beskrivit? 
-‐ Om du fick skulle beskriva en IUP för en person som inte vet vad det är för något, hur skulle 

du då beskriva den? 
-‐ Hur tycker du att det är att arbeta med IUP:er? 
-‐ Ges du den tid du tycker att du behöver för arbetet? 
-‐ När skrivs dina elevers IUP:er? 
-‐ Vart tar de sedan vägen? 
-‐ Vilken roll får de i undervisningen? Hur används dem? 
-‐ Hur tycker du att detta arbete bidrar till elevernas kunskapsutveckling? 
-‐ Hur skulle du beskriva att du arbetar med att följa upp dina elevers IUP:er? 
-‐ Hur ofta och när skulle du säga att du gör detta?  
-‐ Känner du att du har tid med uppföljningsarbete?  
-‐ Redovisar du någonsin uppföljningen av din klass IUP:er för någon? 
-‐ De rutiner du precis redogjort för, är det rutiner du haft länge eller har du ändrat något på 

senare år? I så fall vad, på vilket sätt och varför? 
-‐ Vet du om alla lärare på skolan arbetar likadant med uppföljningen av IUP:er? Om inte, vad 

tror du att det beror på? Kan det finnas några risker med detta? 
-‐ Vem säkerställer i slutändan att dina elevers IUP:er uppnås? 
-‐ Hur ser du på att Skolverket inte publicerat några allmänna råd om just uppföljningen av 

IUP:er? 
-‐ Vad tror du att det finns för risker med denna avsaknad av publikationer kring 

uppföljningsarbete från deras sida? 
-‐ Känner du att du får stöd i Skolverkets övriga allmänna råd och kommentarer? Underlättar 

dessa ditt arbete? 
-‐ Skulle du vilja ändra på något i ditt arbete med IUP:er?  
-‐ Är du nöjd med det arbete kring uppföljning av IUP:er som du idag leder?  
-‐ Har du några funderingar om hur detta arbete eventuellt kan bli bättre, utvecklas? 

 
-‐ Dokumenterar du ditt uppföljningsarbete av IUP:er? I sådana fall hur? Exempelvis genom 

egna anteckningar, eller håller du detta i huvudet? 
       -     För vem dokumenterar du? 

-‐ Hur använder du din samlade dokumentation, och till vad? 
-‐ Arbetar de andra lärarna på skolan likadant med dokumentation av uppföljning? 
-‐ För du, eller skolan i helhet, någon statistik på hur många IUP:er som uppnås varje år? 
-‐ Är du nöjd med det arbete kring dokumentation av uppföljning som du gör? 
-‐ Hur kan detta eventuellt utvecklas? 
 
-‐ Får eleverna någon återkoppling på sitt arbete med sin IUP? 
-‐ I vilka situationer och hur ges denna återkoppling? Exv. formella samtal eller spontana möten? 
-‐ Får alla elever samma återkoppling? 
-‐ Är du nöjd med återkopplingen till dina elever? 
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-‐ Hur kan denna eventuellt utvecklas? 
	  

 
 

Intervjufrågor till eleverna: 
 

-‐ Vilken tycker ni är en lärares viktigaste uppgift? 
-‐ Om ni fick beskriva en IUP för en person som inte vet vad det är för något, hur skulle ni då 

beskriva den? 
-‐ Hur tycker ni att det är att ha en IUP? 
-‐ Vart tar era IUP:er vägen när de skrivits? 
-‐ De individuella mål som sätts i IUP:erna, hur arbetar ni med dem i skolan? 
-‐ Hur ofta pratar ni om dessa mål med er lärare? I vilka sammanhang? 
-‐ Sitter ni någonsin ner med er lärare och följer upp era IUP:er? Är detta i sådana fall vid 

bestämda möten eller sker det spontant? 
-‐ Kan ni ge några exempel på återkoppling ni fått, eller vid något tillfälle då ni fått det? 
-‐ Hur ser återkopplingen ut? Skriftlig, muntlig, gester m.m. 
-‐ Är ni nöjda med den återkoppling ni får från er lärare? 
-‐ Hur kan denna eventuellt utvecklas, bli bättre? 

Följdfrågor som uppkom under de båda gruppintervjuerna: 

-‐ Tror ni att det hade varit svårare att utvecklas kunskapsmässigt om ni inte hade haft en IUP? 
-‐ Hur ofta läser ni era IUP:er? 
-‐ Vart läser ni dem någonstans? På skolans intranät, eller i klassrummet? 
-‐ Ges ni tillräckligt med tid till att arbeta med era IUP:er? Får ni någon lektionstid till detta? 
-‐ Vad ger läraren exempelvis för återkoppling i era loggböcker? Hur svarar hon, kommentarer 

eller mer utförligt? 
-‐ Känner ni att ni får någon bekräftelse eller inte ifrån henne utifrån vad ni skriver och tycker? 
-‐ Hur skulle ni önska att återkopplingen såg ut? När skulle ni vilja ha den?  
-‐ Tycker ni att ni får återkoppling tillräckligt ofta? 
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