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Denna studie syftar till att presentera hur elever i årskurs fem beskriver sina upplevelser av 

skriftlig bedömning och den individuella utvecklingsplanen. Frågeställningar som ställts är: 

 Hur beskriver eleverna begreppen IUP och skriftliga omdömen?  

 Hur beskriver eleverna att de använder sig av IUP och skriftliga omdömen under 

en vanlig dag i skolan?    

 Hur upplever eleverna att de själva kan vara med och påverka sin IUP och sina 

skriftliga omdömen? 

Studien valdes att genomföras på ett kvalitativt sätt genom att använda öppna intervjufrå-

gor ställda utifrån en intervjuguide till 15 elever på två olika skolor som aktivt arbetar med 

dessa dokument. Resultatet visar att elever på dessa skolor är positiva till att bli bedömda 

och de ser till viss del dokumenten som ett redskap till att utveckla sitt lärande på de om-

råden som IUP:n innefattar. Dokumenten upplevs kunna påverkas genom att eleven job-

bar hårt och är fokuserad. 

Sökord: Bedömning, individuell utvecklingsplan, IUP, skriftliga omdömen. 
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1 Inledning  

I dagens svenska skola är det enligt lag krav på att alla elever från årskurs ett till årskurs fem ska 

få skriftliga omdömen en gång per termin (Hult och Olofsson, 2011).  I dessa omdömen, till-

sammans med en framarbetad individuell utvecklingsplan (IUP), beskrivs elevens nuvarande kun-

skapsläge men också de framåtsträvande målen hur och vad eleven bör arbeta vidare med för att 

nå målen i respektive ämne (Skolverket, 2012). 

I vårt yrke som lärare upplever vi för närvarande att det ställs höga krav på att elevernas kunska-

per och förmågor ständigt ska bedömas och dokumenteras. Detta uppmärksammas bland annat 

av media som kommer med olika inlägg och rapporter om lärarnas situation. Diskussioner hand-

lar om lärares syn på de ökade kraven att föra dokumentation av elever. Enligt en undersökning 

som genomförts av lärarnas riksförbund så uppger 9 av 10 lärare att deras arbetsbelastning har 

ökat, utan att någon annan arbetsuppgift tagits bort. I Lärarnas nyheter (2012) hänvisas det till en 

enkät som menar att mer fokus numera läggs på dokumentation än på planering och genomfö-

randet av bra lektioner. Jan Björklund, den nuvarande utbildningsministern kommenterar med 

anledning av detta enkätresultat vid en intervju och menar då att det har skett en snedvridning 

och att dokumentationen har gått för långt (Lärarnas riksförbund, 2011). Även Andersson (2011) 

menar att inspektionsrapporter och resultatredovisningar från myndigheter och organisationer 

samt internationella kunskapsjämförelser hör till den dagliga diskussionen kring skolan. 

I nuvarande diskussioner saknas elevernas syn på den bedömning som sker i skolan. Vi anser för 

vår kommande yrkesutövning, där dokumentationen kommer att vara en stor del av vardagen, att 

elevens syn är av stor relevans. Syftet med vår undersökning är därför att ta reda på hur elever i 

årskurs fem beskriver sin uppfattning av den bedömning de får i skolan. Dessa intervjuer har 

valts att genomföras på skolor som aktivt arbetar med IUP det vill säga elevens individuella ut-

vecklingsplan och skriftliga omdömen (se under bakgrund). Urvalet är medvetet gjort för att få ut 

så mycket som möjligt av våra intervjuer. 
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2 Syfte   

Syftet med studien är att presentera hur elever i årskurs fem på två olika skolor beskriver sina 

upplevelser av den individuella utvecklingsplanen (IUP) och skriftliga omdömen.  

 

2.1 Frågeställning 

 

 Hur beskriver eleverna begreppen IUP och skriftliga omdömen? 

 Hur beskriver eleverna att de använder sig av IUP och skriftliga omdömen under det dag-

liga skolarbetet?    

 Hur upplever eleverna att de själva kan vara med och påverka sin IUP och sina skriftliga 

omdömen? 
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3 Bakgrund 

  

Detta kapitel inleds med att ta upp bedömning ur ett historiskt perspektiv, från hur det har varit 

till hur det ser ut i dag. Därefter kommer begreppen beskrivas närmare, dels om hur begreppet 

kan förklaras rent allmänt och dels hur Skolverket (2011a) förklarar de mest framträdande syftena 

med bedömning. Några centrala begrepp som kommer förklaras är summativ och formativ be-

dömning, skriftliga omdömen samt individuell utvecklingsplan (IUP). Tidigare forskning och teo-

ri kopplad till studien kommer också att tas upp i detta kapitel. 

 

3.1 Bedömningens historia inom skolan 

Dokumentation utgör en viktig och tidskrävande roll för många yrkesgrupper i dagens samhälle. 

Ett av de yrken som dokumentationen uppmärksammas i är läraryrket. De flesta lärare ägnar en 

stor del av skoldagen till detta (Asp-Onsjö, 2011). Hult och Olofsson (2011) menar att genom alla 

tider har lärare i någon form gett en bedömning eller kommentar till elevers arbeten, men det är 

först på 2000-talet som bedömningen har fått en allt större relevans i lärandeprocessen. Hur lära-

re arbetar och vad de gör har varit i statens intresse ända sedan den gemensamma folkskolan in-

rättades år 1842 .  

Förr var föräldrar sällan involverade i skolan. Föräldrar kallades eller bjöds in vid speciella tillfäl-

len, exempelvis vid skolavlutningar. Detta kom att förändras under 1960-talet då kvartsamtalen 

introducerades, syftet var att vårdnadshavare skulle bli informerade om hur deras barn låg till i 

skolarbetet. I och med Lgr 80 kom ytterligare en förändring, då kvartsamtalen övergick till ett 

utvecklingssamtal där även eleven skulle medverka (Pihlgren, 2011). De utbildningsreformer som 

ägde rum i början på 1980-talet innebar en svängning mot en mer självstyrd skola där mål och 

resultat blev styrande (Eklöf, 2011). I praktiken innebar det att en lärare eller en examinator be-

dömde hur pass väl en elev klarat de uppgifter som var målet för utbildningen. Utifrån uppnådda 

resultat, bestämdes sedan hur arbetet med utbildningen kulle fortlöpa (Egidius, 2002). Under 

1990-talet utvecklades särskilda system för kvalitetsutveckling, vilka syftade till att regelbundet 

kunna visa upp tillfredsställande resultat för statsmakten. För första gången talades det om kun-

skapsbedömning som ett pedagogiskt redskap istället för ett sorteringsinstrument (Lundahl, 

2007). Detta bedömer Egidius (2002) är något som kommer finnas kvar ett bra tag in på 2000-

talet. 
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När Lpo 94 (Skolverket, 2006) kom, ökade dialogen mellan vårdnadshavare och skolan ytterligare 

(Lundahl, 2007). En del av denna dialog bestod av kvartsamtal som Sandberg (2008) menar hade 

en struktur där förberedelserna såg väldigt olika ut. Läraren kom dit och var väl förberedd samti-

digt som eleven många gånger kom dit utan att vara förberedd alls. Detta menade Sandberg 

(2008) måste få ett stopp och betonade då vikten av att lärandet sågs ur det sociokulturella per-

spektivet. Med detta avses här att skolan måste kunna stödja elevens lärande i stället för att enbart 

se till elevens kunnande (a.a). För att utvecklingssamtalet skulle bli tydligare infördes år 2005 krav 

på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, med syftet att ange vilka insatser som be-

hövs för att eleven ska nå så långt som möjligt (Lundahl, 2007). Dock fick dessa dokument inte 

ha en betygsliknande karaktär (Hirsh, 2012; Mattson, 2011). Enligt Mattsson (2011)  kom nya be-

stämmelser år 2008 som även innebar att eleven skulle få skriftliga omdömen i varje ämne. 

3.2 Bedömning av skolprestationer 

Ständigt bedömer vi det vi ser och upplever i vår omgivning, oftast tänker vi inte ens på att vi gör 

en bedömning. Ibland är bedömningen gjord på intuitiv träffsäkerhet och ibland är den bara 

gjord på olika tillfälliga detaljer (Eriksson, 1998). Intuition menar Eriksson (1998) är en gammal 

instinkt. ”Intuition är en snabb koordination av kunskap, erfarenhet och känsla som vida över-

glänser vad logik och matematiska beräkningar kan komma fram till”( a.a, s.29). 

”Bedömning är inget entydigt begrepp” (Vallberg Roth, 2010 s.51) med detta menar författaren att 

en bedömning kan göras utifrån flera olika aspekter, vilka kan vara att granska något, att betygsät-

ta eller värdera. Skolverket (2011a) menar att i skolans värld, när en elevs kunskapsutveckling ska 

bedömas måste detta ske på ett pedagogiskt och medvetet sätt och inte efter ett personligt tyck-

ande. När elevers kunskaper ska bedömas handlar det om att samla in relevant information om 

elevens arbetsprestationer och sedan att tolka denna information (Skolverket, 2011a). Eriksson 

(2007) menar även att denna information måste jämföras mot de uppsatta målen, och det är vad 

som menas med begreppet bedömning mot måluppfyllelse.  

Skolverket (2011a) lyfter fem punkter som de menar är de mest framträdande syftena med be-

dömning ur ett undervisningsperspektiv. Den första är att kartlägga kunskaper. Kartläggning av 

elevens kunskaper genomförs i olika sammanhang under en elevs skolgång. Elevens kunskaper 

bör kartläggas för att se elevens nuvarande kunskapsläge, detta för att underlätta planeringen av 

den kommande undervisningen, för att ta ett exempel. För elever med exempelvis annan språklig 

bakgrund, eller för elever i behov av extra stöd, kan kartläggningen vara till grund för lämpliga 

åtgärder. Andra punkten är värdera kunskaper. Dagens skola bygger på mål och kunskapsrelaterade 
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betygssystem, vilket medför att elevens kunskaper måste kunna värderas i förhållande till de upp-

satta målen. Genom jämförelse av denna värdering mot kunskapskraven skapas ett skriftligt om-

döme eller ett betygsunderlag i slutet av terminen. Att återkoppla för lärande är en annan punkt. 

Genom att återkoppla lärandet och tillsammans med eleven belysa dess styrkor och svagheter, 

skapas en formativ bedömning, som i sin tur ska visa på en utvecklingsmöjlighet för eleven. Näs-

ta punkt är att synliggöra praktiska kunskaper.  Genom att låta eleven träna på uppgifter som kan ses 

som vardagssituationer tränas förmågor såsom problemlösning, analysering och kommunikation. 

Här synliggörs de praktiska kunskaperna genom att det ges en konkret och direkt återkoppling i 

direkt anslutning till situationen. Sista punkten är att utvärdera undervisningen. Sammanställningen av 

elevernas resultat, samt resultat från exempelvis nationella prov, går att använda till att summera 

undervisningen. Vidare går detta att använda för att utveckla och anpassa undervisningen ytterli-

gare så att eleverna kan stärkas (Skolverket, 2011a).  Ett sammanställt resultatet går även att an-

vändas som en jämförelse på olika nivåer, från lärare upp till skolor och kommuner. Det är själva 

användningen av bedömningen som avgör ifall bedömningen kan räknas som formativ bedöm-

ning eller som summativ bedömning (a.a). 

3.2.1 Formativ och summativ bedömning 

Som nyss nämnts är det sättet att använda sig av en bedömning som avgör om den är formativ 

eller summativ. Den formativa bedömningen kan ses som en framåtsträvande bedömning medan 

den summativa bedömningen summeras i efterhand (Strandberg, 2008). Enligt Skolverket (2011a) 

kännetecknas den formativa bedömningsprocessen av ett tydliggörande av målen för undervis-

ningen. Utgångspunkten är var eleven befinner sig kunskapsmässigt, och en återkoppling ges som 

visar på hur eleven kan komma vidare för att nå målen. De tre frågorna är: 

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag/eleven till? 

 Hur ska jag/eleven gå vidare?      (Skolverket, 2011a s.16) 

  

Till dessa tre punkter beskrivs sedan fem nyckelstrategier för formativ bedömning. För dessa fem 

punkter är lärare, eleven och klasskamraterna viktiga aktörer. Vad ska eleven lära sig? Skolverket 

(2011a) betonar vikten av att eleven ska kunna förstå kunskapskraven, samt ges förutsättningen 

att kunna utveckla förmågan att se och bedöma olika arbetsprestationer av olika nivåer. Vad kan 

de redan? Det ska vara tydligt både för elev och lärare var eleven befinner sig i förhållande till de 

uppsatta målen. Detta för att läraren ska kunna planera undervisningen utifrån elevernas kun-

skapsnivå och vidare behov av utveckling. Hur ska eleven göra för att komma vidare? Genom åter-
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koppling kan elev och lärare leda lärandet framåt så att avståndet fram till de uppsatta målen 

minskar. Återkopplingen mellan elev och lärare skulle också kunna bidra till en ökad förståelse 

för tillvägagångssätten att nå målen. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? Genom att låta ele-

verna bedöma varandras arbeten ges eleven möjlighet att se arbeten med olika kvaliteter. Detta 

kan medföra att förmågan till självbedömning stärks. Hur kan eleven bedöma och styra det egna läran-

det?  Ges eleven förutsättningar för att själva kunna bedöma sitt arbete kan detta bidra till att 

denne tar större ansvar för att styra sitt eget lärande framåt (Skolverket, 2011a).           

Giota (2012) nämner återkoppling som det viktigaste inslaget i formativ bedömning. Vidare me-

nar (a.a) att en förutsättning för att kunna ge konstruktiv återkoppling är att ha en uppfattning 

om vad som är relevant kunskap på olika nivåer för en viss uppgift. Black, Harrison, Lee, Mars-

hall och William (2002) menar att formativ bedömning ökar nivån på elevens kunskaper och att 

det är få initiativ som höjt standarden på elevernas kunskapsutveckling som formativ bedömning. 

Bedömningen blir summativ när den övergår till exempelvis ett betyg eller ett omdöme, eller vid 

poängsättning efter ett genomfört prov (Skolverket, 2011a). Enligt Giota (2012) kommer alltså 

den summativa bedömningen efter lärprocessen, då läraren utvärderar, kontrollerar eller betygsät-

ter elevens prestation. Giota (2012) menar också att betyget kan användas utifrån ett formativt 

syfte men att det inte är effektivt eftersom det endast kommer som en siffra eller bokstav och i 

efterhand.  

3.3 Skriftliga omdömen  

Skolverket (2012) menar att eleven måste vara utgångspunkten när lärare skriver ett omdöme, 

vilket ska ges i varje ämne som berör eleven.  Det skriftliga omdömet får vara betygsliknande, 

men det som skiljer ett skriftligt omdöme från ett betyg är att det inte är nationellt formaliserat, 

vilket innebär att det inte går att jämföra olika skolor emellan. Lärares dokumentation om eleven 

är i normala fall allmänna handlingar och följer därför offentlighetsprincipen, detta gäller i kom-

munala och statliga skolor om det inte finns uppgifter som ibland kan behöva skyddas av offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400). Vidare beskriver Skolverket (2012) att skriftliga omdömen 

är en beskrivning av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. De ska vara 

skrivna på ett formativt sätt för att vara ett dokument som ska leda elevens lärande framåt (a.a). 

De skriftliga omdömena är enligt Pihlgren (2011) inte ett underlag för betygsättning utan ett do-

kument för att sammanställa elevens styrkor och svagheter så att lärandet kan föras framåt. Ut-

ifrån de skriftliga omdömena byggs sedan den individuella utvecklingsplanen (IUP) upp som i sin 

tur kan ligga till grund för den fortsatta undervisningen (Pihlgren, 2011).  
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3.4 Individuell utvecklingsplan (IUP) 

IUP står för individuell utvecklingsplan, och ett sådant dokument skall utformas till varje elev i 

samband med utvecklingssamtalet, vilket innebär en gång per termin (Skolverket, 2012; Öhlmer, 

2011). Utformningen av IUP ska enligt Skolverket (2012) ske i samverkan med elev, vårdnadsha-

vare och lärare. Dokumenten ska innehålla ett omdöme om elevens kunskapsutveckling och en 

sammanfattning om vilka insatser som behövs för elevens vidare utveckling. Det trycks också på 

att eleven utvecklar sin förmåga att själv ta ansvar för sin utbildning (a.a). Vidare menar Öhlmer 

(2011) att IUP:n ska skrivas på ett positivt sätt, där förväntningar och tron på elevens förmåga till 

positiv utveckling ska vara tydlig. Stöd för detta finns i Lgr-11 i kapitel bedömning och betyg där det 

står att läraren ska: ”genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja ele-

vernas kunskapsmässiga och sociala utveckling” (Skolverket, 2011b s.18). Skolverket (2012) lyfter 

betydelsen av att utformningen av IUP:n skrivs utan att på något sätt vara kränkande, detta efter-

som det är offentliga handlingar. Vallberg Roth (2010) menar att det tyvärr är vanligt förekom-

mande att den individuella utvecklingsplanen skrivs på ett sätt som gör att den kan upplevas både 

som kränkande och nedvärderande. Vidare menar Vallberg Roth (2010) att det som saknas i ut-

formandet av IUP:n är på vilket sätt förutsättningar skapas för lärande genom lärarens och sko-

lans ansvar. 

3.5 Olika perspektiv på bedömning 

Hult och Olofsson (2011) och Tholin (2007) menar att den bedömning som sker i skolan har 

stort inflytande på vad eleverna uppfattar som det mest betydelsefulla att lära sig. Det medför att 

bedömningen till stor del styr vad eleverna anstränger sig för att lära. Hattie (2009) menar att ele-

ven är bra på att uppskatta sin egen prestationsförmåga i förhållande till målen men menar vidare 

att detta kan bli ett hinder där de egna förväntningarna styr skolprestationernas nivåer. Pettersson 

(2011) hävdar att elever som får rätt bedömning, det vill säga en bedömning som för eleven 

framåt och ger eleven stimulans, upplevs som positiv. Pettersson (2011) skriver dock att det finns 

bedömningar som eleven inte känner sig stimulerad av, en dom som kan leda till inställningen 

”jag kan inte”. Lundahl och Folke-Fichtelius (2010) hänvisar till tidigare bedömningsforskning 

och menar att formativ bedömning gynnar eleverna genom att de kan se förbättringar både vad 

det gäller kvalitet och mängd. Samtidigt menar (a.a) att summativ bedömning som betyg och som 

poäng satta efter klassiskt genomförda prov ”kan ha en negativ och hämmande effekt på läran-

det”(Lundahl & Folke Fichtelius, 2010 s.13).  
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3.6 Styrdokument 

Enligt skollagen (2010:800) har alla elever och vårdnadshavare rätt att få ett utvecklingssamtal 

minst en gång per termin. Samtalet ska handla om hur eleven bäst kan stödjas vad det gäller både 

kunskap och social utveckling. Detta samtal som är en utvärdering av elevens förmågor, ska ha 

läroplanen som stöd(Riksdagen, 2010). 

§13 

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. Ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i 

de ämnen som eleven får undervisning i, och  

2. Sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven i 

och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.  

(Riksdagen kap.10 § 13, 2010) 

Skolan ska med stöd från vårdnadshavare och den enskilda eleven komma fram till en individuell 

utvecklingsplan som för elevens lärande framåt. IUP:n ska skrivas på ett sådant sätt så att alla be-

rörda parter såsom elev, vårdnadshavare och berörd skolpersonal ska kunna förstå den (Pihlgren, 

2011).  

De nuvarande kursplanerna skiljer sig på många sätt från de föregående. Lgr 11 (Skolverket, 

2011b) innehåller inte längre någon information om vad undervisningen bör innehålla utan i stäl-

let övergripande mål med skolans verksamhet. Kursplanerna rör frågor som kretsar kring värde-

grund och elevens individuella kunskapsutveckling (Lindström, 2011, Hult & Olofsson, 2011). 
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3.7 Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer bland annat att lyfta forskning som handlar om IUP:ns innebörd och om 

varför det är av vikt att den blir korrekt skriven. En jämförelse som gjorts av den svenska IUP:n i 

förhållande till andra länders presenteras. Detta följs av kortfattade beskrivningar av två studier, 

den ena handlar om elevers upplevelser av IUP och den andra om hur bedömningens kvalitet kan 

förbättras. Andra studier som kan sorteras under denna rubrik redogörs tidigare i bakgrunden 

vilka är; Black, m.fl. (2002), Giota (2012) samt Hattie (2009). 

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är en viktig handling eftersom den inte bara kan grans-

kas och kritiseras av eleven själv och dess vårdnadshavare. De är även offentliga handlingar som 

kan tillgås av vem som helst. Detta kräver att den som skriver dokumentet har en kunskap och 

medvetenhet om själva arbetsprocessen och om vad språk och formuleringar kan få för betydelse 

(Mårell-Olsson, 2012). Vidare har (a.a) presenterat en avhandling som handlar om hur själva ar-

betsprocessen med utförandet av IUP går till. Syftet med avhandlingen var att förstå hur själva 

arbetsprocessen går till samt att ta reda på betydelsen av digital dokumentation. Mårell-Olsson 

(2012) menar att arbetet med den individuella utvecklingsplanen handlar om mer än bara elevens 

lärande, andra fenomen som framträder är makt, kontroll och förhandling. Lindqvist (2012) me-

nar även hon att det digitala stödsystemet som implementerats i flertalet av Sveriges kommuner 

syftar till att kunna visa upp mätbara resultat som är jämförbara, enligt politiskt ställda krav. Det 

råder med andra ord en tro om att det digitala systemet bidrar till en kvalitetssäkring där under-

visningen blir mer effektiv för eleverna genom att den blir mätbar på ett kontrollerat sätt (Lind-

qvist, 2012).    

En internationell variant av den svenska IUP:n benämns oftast IEP vilket står för Individuall 

Education Plan, som kan översättas till individuell utvecklingsplan. Enligt Hirsh (2012) liknar 

dessa dock oftast de svenska åtgärdsprogrammen eftersom de skrivs för elever som behöver ut-

ökat stöd . Fortsatt menar Hirsh (2012) att det finns två avgörande skillnader mellan den svenska 

IUP och den internationella IEP. Dessa är att det dels är färre elever som har IEP, och dels att 

alla ämnen inte är representerade i dessa dokument. De likheter som finns är att dokumentet ska: 

”definiera elevens styrkor/svårigheter/behov, ge tydliga mål och strategier för fortsatt lärande, 

klargöra var ansvaret ligger och hur skolan ska agera, samt ange hur detta ska följas upp och ut-

värderas” (Hirsh, 2012 s.35). En annan likhet mellan den svenska IUP:n och IEP är att elever i 

exempelvis USA, UK och Irland är med och formulerar sin IEP (Mitchell, Morton och Hornby 

2010).  
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Samuel Mattson (2011) har gjort en studie på elever i årskurs åtta om hur de upplever IUP och 

omdömen. Resultatet visade bland annat att de elever som ville höja sig i ett ämne eller som låg i 

riskzonen för att inte nå målen verkade ha mest nytta av IUP:n. Enligt Mattsson (2011) var det 

vanligt förekommande att eleverna inte upplevde IUP:n som ett levande dokument i skolvarda-

gen, utan som ett dokument som endast lyfts vid utvecklingssamtalet. För att eleven ska ha nytta 

av dokumentet i sin lärande process bör det vara ett tydligt dokument som leder till ett mål. För 

att stödja eleven ska det innehålla tydliga konkreta lärandemål. Mattsson (2011) menar att ansva-

ret för att nå dessa mål bör ligga på skolan och inte som det nu verkar göra, då det ofta upplevs 

hänga på eleven. Även formuleringen i omdömet verkar påverka hur eleven tar till sig dokumen-

tet. Mattsson (2011) menar att ett personligt utformat omdöme, där språket är vardagligt, bidrar 

till att eleven lättare tar till sig sina omdömen. 

Anders Jönsson (2008) har forskat om autentiska bedömningar av professionell kompetens. Trots 

att det inte riktigt motsvarar vad vår studie syftar till så finns det relevans då det rör sig om be-

dömning, och hur den bedömning som utförs av oss lärare, kan bli så rättvis som möjligt. Genom 

att vara tydlig med bedömningens förutsättningar förbättras både kvaliteten och prestandan hos 

studenterna. Studien bekräftar även påståendet att användandet av tydliga rubriker eller förebilder 

bidrar till en ökad kvalitet och prestanda (Jönsson, 2008). 

3.8 Teori 

I den sociokulturella teorin vars grund går att hämta hos Vygotskij menar Säljö (2000) att männi-

skan lär utifrån det sociala perspektivet. Det vill säga att ett barn lär genom att vara med och upp-

täcka, där andra människor är med och samspelar. ”Människor föds in i och utvecklas inom ra-

men för samspel med andra människor” (Säljö, 2000 s.66). Detta innebär att människans erfaren-

heter formas av omgivningen. Det finns en skillnad på vad barnet klarar ensamt och vad det kla-

rar med stöd av andra. Det är denna fas som Vygotskij kallar för den närmaste utvecklingszonen. 

Smith (2011) visar den närmaste utvecklingszonen med en modell: 

 

 

 

 

 

Vad barnet kan 

göra utan hjälp. 

Byggnadsställningar, 

kulturella redskap. 

Vad barnet klarar 

med stöd av andra. 

Prestations- nivå 

 

Den närmaste 

utvecklingszonen 

Potentiell nivå 
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Figur 1: 

Figuren visar hur den närmaste utvecklingszonen kan beskrivas. Egen bearbetning efter (Smidt, 2011 s. 
161).                                                                         

I figuren förklaras barnets utveckling från den fria leken, där leken är självvald och självstyrd ut-

ifrån barnets egen prestationsnivå, till vad barnet kan prestera med hjälp av olika kulturella red-

skap. Dessa redskap ses som en form av spelregler, skapade utifrån den skolmiljö barnet rör sig i. 

Ordet byggnadsställning är lånat från det verkliga användandet inom byggbranschen och jämförs 

med denna process eftersom den används under byggets gång och rivs när bygget är klart. Den 

ses som ett stöd där läraren är till för att hjälpa eleven i sin utveckling, och kan därför jämföras 

med byggnadsställningen (Smith, 2011).  

Säljö (2000) menar att språket är en central del. Detta skriver även Tetzchner (2005) och framhål-

ler språket som det viktigaste redskapet eftersom barn genom talet löser problem lika mycket 

som de löser problem med händer och ögon. Hur lärare och vårdnadshavare uttrycker sig påver-

kar barnet som tar efter och skapar sig en uppfattning utifrån dess givna situation (Tetzchner, 

2005). Detta är något vi kunde uppmärksamma vid genomförandet av intervjuerna vilket vi 

kommer ta upp senare i diskussionen. Säljö (2000) beskriver Vygotskijs tankar kring språkets cen-

trala del på ett annorlunda men samtidigt sammanfattande vis: ”människor lever på kunskaper 

och insikter som de lånat från andra” (a.a s.67).  
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4 Metod  

Under detta avsnitt kommer val och anledning till val av metod att presenteras. Det kommer ock-

så beskrivas hur vi gått till väga vid genomförande och insamlande av datamaterial till studien och 

hur vi gjort för att hålla studien så tillförlitlig som möjligt. 

4.1 Kvalitativ metod 

Enligt Trost (2010) är det i första hand syftet som avgör om studien blir kvantitativ eller kvalita-

tiv. Den kvalitativa metoden ger en större närhet till de deltagare som är med i undersökningen 

och därigenom kan mönster eller samband hittas (Bjereld, Demker, och Hinnfors, 2009). Vi har 

av den anledningen använt oss av en kvalitativ metod vid insamlande av data.   

En kvalitativ intervju innebär bland annat att den som genomför intervjun ställer öppna frågor 

kopplade till frågeställningen till respondenten, med förväntningen att svaren blir innehållsrika 

och fylliga. Efter genomförande av alla intervjuer har en stor mängd data samlats in, som genom 

hårt arbete kan resultera i ett innehållsrikt datamaterial enligt Trost (2010). Med en kvalitativ me-

tod menar Kvale och Brinkman (2009) att en studie redovisas med hjälp av ord och inte siffror. 

Egentligen är kvalitativ metod endast ett samlingsnamn på en mängd olika angreppssätt att ta in 

data som har en gemensam egenskap, att de inte är kvantitativa, de är mer djupgående på den fö-

reteelse som valts att undersökas. (Bjereld, U. Demker, M. & Hinnfors, J. 2009).  

Bryman (2008) beskriver en modell av den kvalitativa undersökningen som utgörs av sex steg, där 

den första är generella frågeställningar. I denna studie handlar dessa frågeställningar om elevens syn 

på IUP och skriftliga omdömen som eleven får i skolan. Andra steget i modellen rör val av relevan-

ta platser och undersökningspersoner. Valet av relevanta platser gjordes utifrån skolors praktiska arbete 

av IUP, och valet av ålder gjordes utifrån elevers erfarenhet utav dessa dokument. Steg tre, insam-

ling av relevanta data valdes att genomföras på elevernas skolor med hjälp av intervjuer som spela-

des in. Steg fyra tolkning av data, och steg fem begreppsligt och teoretiskt arbete är de två steg som till-

sammans utgör resultat och diskussion i denna studie. Därefter går det vid behov av exempelvis 

förtydligande eller vid avsaknad av data att gå tillbaka och samla in ytterligare material. Steg sex, 

rapport om resultat och slutsatser, innebär att resultat och slutsats på ett trovärdigt sätt kan redovisas 

(Bryman, 2008).                                                                          

4.2 Urval 

I denna studie intervjuades elever i årskurs fem på två olika skolor som aktivt arbetar med IUP:er. 

Dessa två skolor är medvetet valda då de arbetar med IUP en dag i veckan, detta för att eleverna 
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bör vara mer medvetna om IUP:ns innebörd för att få svar på de frågeställningar som studien 

ställer. Anledningen till valet av årskurs fem är att eleverna då är vana vid användningen av 

IUP:er och skriftliga omdömen, men har ännu ingen erfarenhet av betyg, och riskerar därför inte 

att blanda ihop dessa dokument. Bryman (2008) skriver om målinriktade urval där urvalet valts 

utifrån hur forskningsfrågorna har formulerats, vilket i den här studien har skett genom urvalet av 

hur respondenterna förväntas känna till innebörden av IUP. En bidragande faktor till varför detta 

urval gjordes är också vad Mattson (2011) upptäckte då han gjorde sin undersökning, att endast 

två av tretton studenter visste vad IUP var för något. Urval av antal respondenter var 15 stycken, 

vilket vi kommer förklara anledningen till nedan under rubriken Förberedelse och genomförande. 

På båda skolorna hade lärarna själva valt ut elever till intervjuerna. Dock var vi noga med att po-

ängtera att vi ville ha en så stor spridning som möjligt av elever. Med spridning i detta avseende 

menas kön och kunskapsmässig nivå, detta för att resultatet skulle bli så brett som möjligt. 

4.3 Förberedelse och genomförande 

Studien inleddes med att söka efter lämpliga skolor till vår studie, det vill säga skolor som aktivt 

arbetar med IUP. Efter att ha funnit två skolor i två olika kommuner som verkade lämpliga kon-

taktades klasslärarna för årskurs fem på respektive skola. När samtycke getts från dessa lärare 

skickades ett informationsblad ut till klasserna samt till vårdnadshavare för samtliga elever i klas-

serna, där en kort presentation gjordes av studien och om oss själva. På informationsbladet bes 

om vårdnadshavares tillstånd till elevernas medverkan, det informerades även om att allas med-

verkan skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 1). Efter det att elevernas vårdnadshavare hade 

lämnat sitt godkännande avtalades tid med de två skolorna för genomförande av intervjuerna. 

För att veta hur frågorna kunde tolkas valdes här användandet av en pilotintervju. Denna låg till 

grund för valet av frågornas upplägg samt hur de skulle presenteras. Bryman (2008) menar att 

detta är bra att göra för att få en inblick i om och hur metod och intervjuguide fungerar i prakti-

ken. 

Vid intervjuerna informerades varje elev om att intervjun kom att spelas in och att de hade möj-

lighet att avbryta intervjun när de ville. Det informerades även om att deras och skolans namn 

inte kommer att nämnas i studien.  

Under genomförandet av intervjuerna var det viktigt att vara observant och lyhörd för hur eleven 

reagerade såväl på frågor som på själva intervjusituationen. Kvale (2009) talar om begreppet 

maktsymmetri som syftar på förhållandet mellan den som intervjuar och respondenten. Då det är 

den som leder intervjun som äger frågan råder det ojämlikhet i detta förhållande, vilket är viktigt 
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att ta i beaktning. Av denna anledning har intervjuerna utförts i elevernas närmiljö på skolan. För 

att skapa en så neutral situation som möjligt genomfördes intervjuerna av en person, och med en 

respondent i taget. På grund av lokalbrist genomfördes samtliga intervjuer på en av skolorna i 

korridoren. Vid den andra skolan genomfördes hälften av intervjuerna i ett grupprum medan de 

andra genomfördes i korridor.  

Enligt Trost (2010) kan man använda sig av standardiserade frågor, där frågorna är lika för alla. 

Han menar vidare att motsatsen, låg grad av standardisering, ger utrymme för en mer individan-

passad intervju. Frågorna kan då anpassas utifrån de svar som den intervjuade ger. Det sistnämn-

da stämmer överens med hur studiens intervjuer genomfördes, därför har resultatet en annan 

bredd. Vidare menar Trost (2010) att intervjuer med barn tenderar att bli korta. Detta blev i den-

na studie tydligt redan vid första intervjun. Intervjuernas längd varade cirka tio minuter. Därför 

blev antalet genomförda intervjuer fler än vad som var tanken från början, detta för att få ett fyl-

ligare resultat. När man intervjuar barn får frågorna inte bli för långa, och man får inte heller stäl-

la flera frågor på en och samma gång, det blir för svårt för barn att besvara (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det var därför av vikt att frågorna åldersanpassades, vilket har funnits i åtanke under samt-

liga intervjuer samt vid utformandet av intervjuguiden (bilaga 2). 

4.4 Tillförlitlighet 

För att kunna tala om hög reliabilitet, eller tillförlitlighet som Bell (2006) benämner det, ska situa-

tionen i alla avseenden vara så standardiserad som möjligt (Trost, 2010). Med standardisering 

menas att helheten kring varje intervju ska vara så lika som möjligt. Detta motsätter den kvalitati-

va intervjun eftersom identiska frågor inte används. Det kan därför vara av vikt att notera olika så 

kallade slumpinflytelser. Exempel på detta kan vara en felsägelse eller en missuppfattning som 

den som transkriberar bör ha i beaktning vid analysen av intervjun. Trost (2010) menar vidare att 

det är egendomligt att prata om reliabilitet vid användning av kvalitativa intervjuer. Han betonar 

vikten av att den som intervjuar är lyhörd för hur den som blir intervjuad reagerar på olika sätt, 

detta för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Enligt Bell (2006) är det viktigt att ställa frå-

gan om insamlingen av datan är tillförlitlig och giltig. Detta görs genom att undersöka om det 

valda insamlingsmaterialet, som i denna studie är inhämtat genom intervjuer på två skolor i två 

olika kommuner, skulle ge samma utfall vid ett annat tillfälle under så lika omständigheter som 

möjligt. Vidare menar Bell (2006) att giltighet på ett förenklat sätt kan förklaras som ...”ett mått 

på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva”...(Bell, 2006 

s. 117).  
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Enligt Bell (2006) är det svårt att testa om en kortare studie kan ses som giltig eller inte. Vidare 

menar Bell (2006) att det sällan är nödvändigt att gå in på djupet och avgöra giltigheten i en kort 

studie. Den här studien har inte utförts genom att följa ett precist schema för insamlandet av da-

tamaterialet. I studien har frågor kopplats till respondentens tidigare svar genom icke nedskrivna 

följdfrågor som uppkommit under intervjuns gång. 

4.5 Etiskt ställningstagande 

Enligt forskningsetiska principer från vetenskapsrådets publikationer (2002) har vi tagit hänsyn 

till fyra huvudkrav som gäller gentemot eleven. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskra-

vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Även Trost (2010) trycker på vikten av att följa 

detta. Först informerades klasslärarna, och först efter deras godkännande skickades ett informa-

tionsbrev hem till vårdnadshavare som även de fick ge sitt samtycke. I detta brev informerade vi 

om att intervjuerna skulle bli inspelade samt om de medverkandes anonymitet. Vid intervjutillfäl-

let informerades eleven ytterligare en gång, och fick även de ge sitt samtycke innan intervjun star-

tade. Vi informerade om att deras svar, i enlighet med nyttjandekravet, endast kommer att använ-

das för detta arbete, att de kommer vara anonyma och att de hade möjlighet att närsomhelst av-

bryta sin medverkan. Vi har dessutom valt att inte offentliggöra skolornas namn. De forsknings-

etiska principerna anses av författarna därmed följas i denna studie.  

I vårt resultat har vi med vissa citat, dessa är inte ordagrant citerade vilket Trost (2010) inte ser 

som nödvändigt. Han menar att det endast är viktigt då det förekommer uttryck som kan anses 

vara rimliga för resultatet, samt att det kan vara integritetskränkande att citera det talade språket i 

skrift.  

4.6 Analys  

Efter att alla intervjuer genomförts transkriberade vi dem, totalt blev det 15 stycken. Vid tran-

skriptionen valde vi att inte ta med våra egna upprepningar av respondentens svar, annars har vi 

försökt att dokumentera varje ord som respondenten sagt vid intervjuerna. För att kunna analyse-

ra kvalitativ data måste datan enligt Ryen (2004) sorteras i olika kategorier. Trost (2010) menar att 

det vid kvalitativa studier inte finns några fasta spelregler att följa förutom de etiska reglerna (se 

kap. 4.4). När alla intervjuer var transkriberade skrev vi ut dem och färgkodade respondenternas 

svar efter studiens frågeställningar, därefter sorterades de in i olika kategorier eller teman. Bryman 

(2008) menar att vid en tematisk analys används teman och subteman. Där subteman står för un-

derrubriker inom ett huvudtema. Teman och subteman har i denna studie uppkommit efter en 

noggrann analys av materialets innehåll. I denna studie framkom två tydliga huvudteman med 
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flertalet subteman. Vid transkriptionen av intervjuerna avidentifierades varje respondent och gavs 

ett nummer istället. Detta gjorde det möjligt att vid eventuellt behov gå tillbaka till utskrifterna av 

intervjuerna samtidigt som identiteten av respondenterna var skyddad.   
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5 Resultat  

Resultatet av denna studie kommer att redovisas genom teman. Frågeställning ett och två har de-

lats upp i två delar där IUP står för en del och skriftlig bedömning för den andra delen. Resultatet 

på den tredje frågeställningen redovisas gemensamt då begreppen här blir svåra att dela upp.    

5.1 Hur beskriver eleverna begreppen IUP och skriftliga omdömen? 

Samtliga elever gavs under intervjutillfället möjlighet att beskriva de båda dokumenten IUP och 

skriftliga omdömen. Här nedan följer en summering av elevernas beskrivningar. Redogörelsen för 

elevernas svar på denna fråga har valts att delas upp i en del som redogör för begreppet IUP och 

en del som redogör begreppet skriftliga omdömen. Därefter kommer två teman som berör båda 

begreppen då det under intervjuerna framkom beskrivningar där många elever sammankopplade 

dokumenten med varandra, samt elevernas attityd till dokumenten. 

5.1.1 IUP 

Båda skolorna arbetar med så kallade IUP-lektioner. Dessa lektioner är ett tillfälle som sker en 

gång i veckan där eleven ges möjlighet att arbeta extra med sådant som eleven behöver utveckla. 

Elev 6 beskriver det just som något de har en gång i veckan och som något de behöver arbeta 

mer med. Det är många som nämner att IUP:n innebär något eleverna behöver arbeta mer med 

eller något de behöver vidareutveckla sina kunskaper i. Elev 7 beskriver det som en hjälp för att 

utveckla svaga punkter. Elev 3 tar upp att det är en blandning av att göra vad man vill, men att 

det också innebär att man tränar på det man är sämre på. Det är tydligt att alla elever som inter-

vjuats förknippar IUP:n med just dessa specifika IUP-lektioner. Detta märks eftersom samtliga 

elever nämner att IUP är en mapp eller bok (beroende på vilken skola eleven går på) som inne-

håller uppgifter kring olika ämnen som de behöver träna mer på. Eleverna förklarar också att in-

nehållet i dessa kan se olika ut från gång till gång. 

5.1.2 Skriftliga omdömen 

Det är inte alla elever som kan ge en tydlig förklaring till det skriftliga omdömets innebörd. 

Många av de elever som ger en förklaring menar att läraren har stor betydelse. Detta eftersom det 

är läraren som utför den bedömning som ligger till grund för det skriftliga omdömet. Elev 1 

nämner det som lärarens sammanfattning på hur det har gått för eleven i skolan och menar då att 

lektioner, läxa och prov innefatts i detta omdöme. Elev 13 menar att det är lärarens sätt att hålla 

koll på hur det går för eleven i skolan, och att läraren på så vis kan anpassa uppgifter efter elevens 

kunskapsnivå. Elev 4 menar att det är hur man har arbetat i skolan, och trycker då på de egna 
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prestationerna som en förklaring till vad ett skriftligt omdöme står för. Elev 2 trycker på både 

elevens och lärarens insats: 

De bedömer hur vi arbetar, om vi arbetar bra eller om vi arbetar dåligt så är det hur vi 

arbetar och hur vi klarar av att göra olika saker (elev 2). 

Elev 7 ser det skriftliga omdömet i sin helhet och drar slutsatsen att det är om man har lyckats 

med de olika ämnena under hela året. Elev 13 ser också det skriftliga omdömet ur ett vidare per-

spektiv och menar att det skriftliga omdömet är något som görs för att eleven ska bli bättre i de 

olika ämnena, vilket eleven menar bidrar till att man får en bättre framtid. 

Sammankoppling mellan de olika begreppen  

När eleverna ombads beskriva de båda begreppen IUP och skriftliga omdömen var det vanligt att 

de kopplade ihop dem med varandra, att de såg dem som samma sak eller att de jämförde de 

skriftliga omdömena med betyg.  Detta tydliggjordes när eleven först förklarade det ena begrep-

pet och svarade: ”var det inte det jag nyss förklarade” när sedan eleven ombads förklara nästa 

begrepp. Flera respondenter angav liknande svar. Ett annat sätt vilket detta märktes på var hur en 

del elever förklarade begreppen med ord och fraser som har ett tydligt samband med varandra. 

Exempel på en sådan sammankoppling där eleven beskriver två skilda dokument på ett sätt som 

kan tolkas som en sammankoppling lyder: 

Intervjuare: hur beskriver du IUP? 

Respondent: det är väl det som vi måste öva mer på? (elev 4) 

Intervjuare: hur beskriver du skriftliga omdömen? 

Respondent: att man vet vad man ska utvecklas på (elev 4). 

Elev 4 beskriver båda dokumenten som något man måste utveckla och öva mer på. Ytterligare en 

sammankoppling som många elever gjorde var att de jämförde det skriftliga omdömet med betyg, 

så som elev 9 då denna svarade: ”kanske är omdömen som ett betyg typ a, b, c, d, e, eller f”, vil-

ket eleverna kommer få först i årskurs sex.  

Attityder till dokumenten 

Under intervjuerna gavs eleverna möjlighet att beskriva sin uppfattning av användandet av IUP 

och skriftliga omdömen. Samtliga elever svarade då att de var positiva till användandet av dessa 

dokument. Så här svarar två elever på frågan om vad de tycker om dessa dokument: 
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Det är bra för då får man veta lite på vilken nivå man ligger, innan man får betyg och 

man vet vad man kan behöva förbättra (elev 1). 

Det är bra för då vet man lite vilken nivå man är på innan man får betyg. Det är lite roligt 

att se på vilken nivå man ligger.  Det är också bra för man får veta vad man måste för-

bättra sig på och vad man måste utveckla (elev 3). 

Dessa elever visar genom sina svar att de skriftliga omdömena enligt dem ska ge svar på vilken 

nivå (kunskapsmässigt) de befinner sig på. I dessa svar kan man också se kopplingen som elever-

na gör mellan det skriftliga omdömet och betyg, vilket nämnts ovan: 

Jag tycker det är jättebra för då ser man om man har lyckats (elev 7). 

Det är bra för då får man lite tid att öva sig lite mer på det som inte är jättebra (elev 8). 

Eleverna beskriver dokumenten på ett framåtsyftande sätt. Då de resonerar kring dessa doku-

ment kommer de fram till att det är bra med skriftliga omdömen och IUP, just för att de då vet 

hur de ligger till och hur de kan arbeta vidare för att komma framåt i sin utveckling. 

5.2 Hur beskriver eleverna att de arbetar med IUP och skriftliga omdömen i 

skolan? 

Resultatet på denna frågeställning har delats upp i två delar, IUP och skriftliga omdömen. Det har 

dock inte framkommit så mycket av elevernas arbete med de skriftliga omdömena vilket medfört 

att den delen av frågan inte besvaras lika utförligt som IUP-delen. Under rubriken IUP redogörs 

det utifrån två teman, elevens arbete och lärarens roll. Under temat elevens arbete redovisas hur ele-

verna själva beskriver sitt arbete med IUP och under temat lärarens roll redovisas det för hur ele-

verna anser att läraren arbetar för att stötta eleverna i sitt skolarbete. 

5.2.1 IUP 

På båda skolorna arbetas det aktivt med IUP och detta på ett sätt som bör vara tydligt för elever-

na. Skolorna har speciella IUP-lektioner som nämnts ovan, där eleverna ges möjlighet att arbeta 

med en IUP-mapp eller IUP-bok beroende på vilken skola eleverna går på. Gemensamt är att de i 

denna mapp/bok får uppgifter anpassade efter individen. 

Elevens arbete 

Samtliga elever uppger att de arbetar med IUP vid specifika tillfällen, och då främst vid IUP-

lektionerna. Under intervjuerna framkommer det att eleverna är väl medvetna om att deras arbete 

vid dessa tillfällen kan se olika ut. Detta eftersom uppgifterna ska motsvara de uppsatta IUP må-
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len för respektive elev. Elev 6 beskriver vilka ämnen som ingår och som inte ingår i IUP-arbetet, 

engelska, matematik, no-ämnen och svenska är ämnen som ingår, medan ämnen som idrott, slöjd 

och musik inte ingår. Denna elev var ensam om att specificera särskilda ämnen som eleven inte 

upplever berörs av IUP-arbetet. Andra elever var tydligare med att lyfta vid vilka specifika tillfäl-

len de arbetade med IUP. Dessa specifika tillfällen kunde vara inför prov, lektioner som berör 

elevens personliga IUP-mål, samt vid läxläsning som berör de personliga IUP-målen. Elev 9 ger 

en konkret beskrivning på hur en IUP-lektion kan se ut: 

Jag kollar på vad som står först, kanske är det mattepapper, då ska jag göra det, sedan 

tvåan kanske är det då klockan på datorn å då kollar jag den. Nästa gång kanske det står 

svenska, stavning och då gör jag det (elev 9). 

Elev 13 beskriver sitt arbete på IUP-lektionerna på ett annat sätt: 

Jag försöker jobba kreativt och verkligen försöker bli bättre på det jag jobbar med och 

tar in kunskapen som finns i uppgifterna som jag får i IUP:n (elev 13). 

Elev 1 beskriver att IUP-arbetet kan innebära att man gör lite olika saker, ibland lite engelska och 

ibland skriver den lite berättelser på svenska. Eleven beskriver berättelseskrivandet som något 

självvalt. Hur elever arbetar och hur elever kan påverka sina skriftliga omdömen och sin IUP 

hänger ibland ihop med varandra. Detta blir tydligt i följande citat som kunde sorterats under 

nästkommande frågeställning, men har valts att tas upp redan här eftersom det har betydelse för 

elevens arbetssätt. Eleven fick frågan hur elevens arbete kan påverka IUP:n: 

Respondent: jag försöker göra mitt bästa hela tiden och sitter inte bara stilla och gör ing-

enting utan att i alla fall försöka. 

Intervjuare: ok, när tänker du på det? 

Respondent: oftast hela tiden så att jag blir bättre på allt. 

Intervjuare: kan du beskriva ett sådant tillfälle? 

Respondent: kanske om det är något mattetal eller något som jag inte kan överhuvudta-

get då försöker jag ändå, och försöker ställa upp på olika sätt och flera gånger för att se 

om jag kommer fram till svaret innan jag ber om hjälp (elev 2). 

Det är många elever som beskriver arbetsinsatsens betydelse vid IUP-arbetet. Detta framkommer 

genom fraser som exempelvis: kämpa mer, jobba lite bättre, försöka bli bättre, vara mer aktiv, göra det man 
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behöver och fokusera. Den här typen av fraser kommer upp vid flera tillfällen under intervjuerna som 

svar på flera olika frågeställningar. 

  Lärarens roll 

En del elever tar upp att läraren har en särskild roll i hur de arbetar med IUP:n. Detta eftersom 

det är läraren som tar fram uppgifter till eleverna som de ska arbeta med. Detta märks i följande 

citat där de antas vara lärare: 

När vi har IUP-lektion får man jobba med IUP-bok och då har de satt in grejer som man 

behöver jobba med. Det har vi en gång i veckan. Det är bra för då får man jobba med 

lite det man behöver (Elev 5). 

Elev 13 säger att läraren har koll på vad eleverna kan, och att det i sin tur innebär att läraren hittar 

olika uppgifter anpassade efter elevernas kunskapsnivå. Elev 14 nämner sin lärare i första hand då 

eleven ombeds beskriva arbetet med IUP och menar då att läraren har en betydande roll efter 

som det är läraren som anpassar materialet till eleven.  

5.2.2  Skriftliga omdömen 

Det är tydligt att eleverna inte arbetar med de skriftliga omdömena i sitt dagliga skolarbete på lik-

nande vis som de gör med IUP. Eleverna uppger att det är vid de specifika tillfällena så som vid 

IUP-lektioner, inför prov och i samband med läxläsning som de själva kan arbeta med sina skrift-

liga omdömen.  Elev 3 säger att det skriftliga omdömet är en sammanfattning som läraren gör 

utifrån hur det har gått på prov, läxor och lektioner. Eleven säger att det är på lektioner som den 

ibland reflekterar över de skriftliga omdömena annars så är det inget eleven tänker på. Liknande 

svar ger de övriga eleverna. Elev 6 säger: ”ibland kan jag jobba mer för att få bättre omdömen ” 

och säger sedan att den gör det på de lektioner som den då inte är så bra på. Några andra elever 

säger att det bara är vid utvecklingssamtalet som de tänker på de skriftliga omdömena.  

 

5.3 Hur upplever eleverna att de kan påverka sin IUP och sina skriftliga om-

dömen? 

Resultatet på denna frågeställning redovisas genom tre teman. Arbete på lektioner, arbete utanför lek-

tionstid och dialog med lärare/lärarens roll. Under temat arbete på lektioner redogörs det hur eleverna är 

med och påverkar dessa dokument på lektionstid. Därefter följer hur eleverna själva beskriver att 

de kan påverka dessa dokument genom sin insats utanför lektionstid. Och slutligen redovisas ele-

vernas beskrivning av läraren roll och dialog mellan elev och lärare. I resultatet kommer begrep-
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pen IUP och skriftliga omdömen att till viss del benämnas med ett gemensamt begrepp, vilket är 

dokument, eftersom begreppen i många fall går in i varandra.  

Ser vi bara ytligt på de svar som kommit fram genom intervjuerna skulle svaret på denna fråga 

kunna sammanfattas med en enda fras: jobba hårt och var fokuserad. Dessa ord nämns av flera elever 

och vid flera tillfällen som en lösning på det mesta. Elev 11 svarar på frågan hur eleven kan på-

verka de skriftliga omdömena och IUP:n på följande sätt: ”göra mitt bästa i alla situationer ”. En 

del elever säger att de inte kan påverka dokumenten eller att de inte vet. Vid närmare analys av 

dessa intervjuer beskriver de trots allt ett arbetssätt som påverkar dokumenten, vilket medför att 

samtliga elever på ett eller annat sätt uppger hur de påverkar dokumenten. 

Arbete på lektioner 

Det är många elever som menar att arbetet eleven utför på lektionerna påverkar dokumenten på 

ett eller annat sätt. Som tidigare nämnts, och som även genomsyrar studiens resultat, är att ele-

verna ser sin egen roll i hur de kan påverka dokumenten genom ett hårt och fokuserat arbete. 

Detta arbetssätt verkar gälla både på lektioner och vid andra tillfällen vilket tas upp senare i resul-

tatet: 

Ibland kan jag jobba mer för att få ett bättre omdöme. Jag kan också jobba mer på de 

lektioner där jag inte är lika bra (elev 6). 

Den här inställningen (att arbeta mer) som leder till ett bättre resultat är en syn som många elever 

delar. Elev 6 nämner i föregående citat att den kan arbeta extra i de ämnen där eleven har sämre 

resultat, något som också elev 5 nämner: 

Om jag är sämre i ett ämne så vill jag göra så att jag blir bättre på det och då kanske jag 

kämpar mer med det (elev 5). 

Elev 14 betonar synsättet ytterligare och menar att den kan påverka dokumenten genom att verk-

ligen försöka lära sig det som den är sämre på. Elev 4 uppger hur eleven kan påverka dokumen-

ten genom sitt sätt att vara i klassrummet: 

Respondent: jag jobbar fokuserat och inte pratar och inte vänder mig om. 

Intervjuare: när du säger att du jobbar fokuserat, hur menar du då? 

Respondent: att man inte larvar sig och pratar runt, utan att man försöker hela tiden om 

man inte kan (elev 4). 
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Som tidigare nämnts anser elev 2 att man bör försöka klara uppgiften själv genom att på olika sätt 

pröva sig fram innan den ber om hjälp. Detta är ytterligare en aspekt som kommit fram under 

intervjuerna på hur eleverna själva kan påverkar dokumenten genom sitt arbete på lektionstid. 

Elev 7 ser dokumenten som en morot och menar att det ger resultat som syns i dokumenten när 

eleven klarar en uppgift som är svår. 

Arbete utanför lektionstid 

Eleverna menar att det finns andra sätt än enbart arbete på lektioner som påverkar dokumenten. 

De nämner även utvecklingssamtal, läxläsning och extra plugg inför prov som tillfällen att påver-

ka dokumenten. Elev 15 uppger att lektionstiden inte alltid räcker till, utan menar att det ibland 

kan vara nödvändigt att arbeta med skolarbete hemma. Det är många elever som menar att huru-

vida de pluggar på läxor eller inte har betydelse för hur resultatet blir: 

Det är väl om jag gör mitt bästa så får jag ju bättre och hur jag kämpar med att läsa på in-

för prov och sånt (elev 5). 

Om jag tillexempel inte har övat på multiplikationstabellerna så blir det ju svårare på lek-

tionerna om det är multiplikation eller uppställningar, då blir det ju mycket svårare (elev 

11). 

Denna elev drar paralleller av sin egen läxläsning till hur resultatet bli på lektionerna och menar 

att genom läxläsning kan eleven själv påverka sin situation på matematiklektionerna.     

Dialog med lärare/lärarens roll 

Elev 15 menar att eleven kan påverka vad eleven vill arbeta med genom att säga vad den tycker 

och vad den behöver öva på. Eleven tycker att läraren tar det till sig och sätter in sådant material 

på IUP-lektionen. Elev 13 är inne på samma linje och menar att eleven genom önskemål till lära-

ren kan påverka sin IUP. Elev 14 nämner sin lärare i första hand då eleven ombeds beskriva arbe-

tet med IUP och syftar då på de uppgifter den tilldelas. Flera elever uppger att de genom önske-

mål kan vara med och påverka innehållet i IUP-arbetet på utvecklingssamtalet. 

5.4 Resultatsammanfattning 

När eleverna ombads beskriva de olika dokumenten IUP och skriftliga omdömen framkom det 

att eleverna inte har någon tydlig bild av vad dokumenten enskilt står för. De kopplar ofta sam-

man dokumenten med varandra och det skriftliga omdömet jämförs många gånger med betyg.   
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Efter analys av materialet kan vi se att samtliga elever beskriver att de använder sig av IUP och 

skriftliga omdömen i deras skolvardag, dock varierar det i hur de använder dem och hur mycket. 

Eleverna använder sig av dessa dokument vid de speciella IUP-lektionerna, då de arbetar extra 

med sådant som de behöver utveckla. Tankarna på dokumenten finns även vid lektioner som be-

rör den enskilde elevens IUP samt inför provtillfällen. 

De säger alla att de kan påverka sina omdömen genom att arbeta hårdare och genom att koncent-

rera sig under lektionerna. IUP:n verkar de tycka att de kan påverka på fler sätt. Exempel på detta 

är förutom hårt arbete och fokusering även genom diskussion på utvecklingssamtalet samt öns-

kemål som kommer fram under arbetets gång.  
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6  Diskussion  

Diskussionen delas nedan upp i tre olika delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och vidare forskning. 

Metoddiskussionen tar upp vald metod samt tillvägagångssätt. I resultatdiskussionen förs en diskussion 

baserad på resultatet. Och slutligen kommer förslag på framtida forskning under rubriken vidare 

forskning 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra vår studie med hjälp av intervjuer, det vill säga med en kvalitativ metod 

där intervjufrågorna är öppna och kan anpassas efter varje enskild situation så det insamlade da-

tamaterialet blir nyanserat (Trost, 2010). Under genomförandet av intervjuerna upplevde vi att 

respondenterna, som i detta fall var elever i årskurs fem, var avslappnade. Samtidigt upplevdes 

det en känsla av förväntan hos dem. Vi uppfattade det som att eleverna kände sig stolta över att 

de fick medverka och över att vi var intresserade av vad de hade att säga.   

Att de medverkande skolorna som aktivt arbetar med IUP valdes var ett medvetet val. Detta val 

gjordes då tidigare studier hävdar att många elever inte är medvetna om vad begreppet IUP står 

för (Mattssons, 2011) vilket inte är vår erfarenhet från våra VFU-skolor. Vår erfarenhet är att 

IUP och de skriftliga omdömena är dokument som ständigt berörs men att det inte alltid är på en 

nivå som eleverna förstår. Genom att välja skolor där man arbetar aktivt med dessa dokument 

ansåg vi att materialet skulle bli fylligare och därmed mer användbart. Intervjuerna utfördes i sko-

lornas egna lokaler, och som stöd under intervjuernas användes en intervjuguide som utformats 

utifrån våra frågeställningar. Dock blev följdfrågorna anpassade utifrån elevernas svar, vilket bi-

drog till ett bredare datamaterial. För att se vad, om något, behövde ändras eller förtydligas rö-

rande frågorna i intervjuguiden genomfördes en pilotintervju. Denna intervju bidrog till en bättre 

insikt i hur eleverna skulle kunna tolka frågorna. Denna medförde att några begrepp förtydliga-

des, samt att ordvalet anpassades utifrån elevernas skolspråk. Med skolspråk menas en anpass-

ning till de begrepp som eleverna är vana att använda i respektive skola. Detta kan kopplas till det 

som Säljö (2000) menar att Vygotskij ser som en central del av elevens utveckling, nämligen språ-

ket. Eftersom intervjuerna spelades in kunde fokus ligga på vad eleven sa, men även deras an-

siktsuttryck och kroppsspråk. Detta bidrog till en bättre helhetsuppfattning av intervjun, som i sin 

tur bidrog till en bättre tillförlitlighet av studien eftersom det tagits hänsyn till helheten av datain-

samlingen.   

Pågrund av lokalbrist på första skolan genomfördes samtliga intervjuer i korridoren. Detta kan ha 

påverkat eleverna, men vår uppfattning är att det inte var något märkbart problem eftersom ele-
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verna inte verkade bli störda då det vid ett par tillfällen uppstod situationer som medförde att in-

tervjuerna blev störda. Kanske är eleverna vana vid att arbeta i miljöer där det rör sig och låter 

runt omkring dem. Vid den andra skolan genomfördes hälften av intervjuerna i ett grupprum 

medan resterande genomfördes i korridoren. Inte heller här upplevdes detta som störande då 

ingen märkbar skillnad kunde noteras.  

Metoden har fungerat bra, att intervjua elever gav oss en bild av hur eleverna upplever dessa do-

kument samt vad de tycker om dem, vilket vi anser är relevant för vårt kommande yrke som lära-

re. Det som har varit svårt under arbetet med resultatet har varit att vid analysen sortera in i te-

man. Eleverna har gett liknande svar på de olika frågeställningarna vilket har medfört att uppdel-

ningen till olika teman vid analysen bitvis har varit svår.     

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever i årskurs fem beskriver sin upplevelse av 

skriftlig bedömning och den individuella utvecklingsplanen. Först ombads eleverna beskriva IUP 

och skriftliga omdömen. Andra frågeställningen berörde hur elever beskriver att de använder sig 

av IUP och skriftliga omdömen en vanlig dag i skolan. Den tredje frågan var hur eleverna upple-

ver att de själva kan vara med och påverka sin IUP och sina skriftliga omdömen? 

Vid första anblick av resultatet visade det sig att många elever inte alls tänker på skriftliga omdö-

men och IUP under det dagliga skolarbetet. Längre in i intervjun visade det sig att de skriftliga 

omdömena och IUP relaterades till specifika tillfällen såsom utvecklingssamtal, IUP-lektioner och 

i samband med prov. Det visade sig med andra ord att eleverna trots att de säger att de inte tän-

ker på de skriftliga omdömena och IUP gör det. De ger även förslag på hur de genom sitt dagliga 

skolarbete kan påverka både innehåll i IUP och vad som står, eller kommer att stå i det skriftliga 

omdömet. Vi anser att det finns ett samband mellan skolans aktiva arbete med dessa dokument 

och elevernas medvetenhet av desamma. Trots skolornas aktiva arbete med skriftliga omdömen 

och IUP känner inte eleverna igen begreppen i sin ensamhet, men de är medvetna om dess bety-

delse i deras skolvardag. 

När intervjuerna sammanställts tyckte vi oss kunna se att de flesta elever upplevde att om man 

kämpar mera i skolan så leder detta oftast till ett bättre resultat. Detta verkar dock inte ha med 

IUP:n att göra, utan nämns som ett exempel på att uppnå ett bättre omdöme. Elev 8 talar om att 

den skriftliga bedömningen ger tid till att öva på det man är mindre bra på. Detta tyder på att ele-

ven kan se det skriftliga omdömet som ett underlag som verkar framåtsyftande där elevens kun-

skapsutveckling ges möjlighet att utvecklas och förbättras. En annan slutsats av intervjuerna rö-
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rande elevernas egna insatser, är att de även utanför skoltid genom hårt arbete når eller behåller 

höga resultat.    

En annan uppfattning vi fått är att elever tror att läraren bedömer uppförandet i klassrummet och 

att det har en stor betydelse för de skriftliga omdömena. Något som kan ses som fel eftersom det 

i bedömningen endast ska stå om elevens prestationer i förhållande till kunskapskraven (Skolver-

ket, 2012).  

En iakttagelse som gjordes under intervjuerna var att de båda skolorna använde olika skolspråk 

rörande dessa två dokument. Eleverna på den ena skolan upplevdes vara mer vana att diskutera 

frågor som rör IUP och skriftliga omdömen. Eleverna svarade på våra frågor med ord som vi 

upplevde vara inlärda, med detta menar vi att eleverna använde sig av ord de verkat höra en vux-

en säga. Samtliga elever på denna skola var mycket positiva till dokumenten vilket vi antar att ele-

ven i många fall fått med sig hemifrån. Detta tror vi eftersom eleven inte kunde ge någon djupare 

förklaring till varför. Vid frågan om det fanns något negativt med dokumenten var det ingen elev 

som kunde nämna några nackdelar, så var fallet vid båda skolorna. Med tanke på att skolornas 

geografiska lägen i de båda kommunerna kan ses som socioekonomiskt starka områden, finns det 

anledning att tro att elevernas stöd hemifrån påverkar eleverna till den positiva anda de visar. 

Denna positiva anda speglar varför skola och utbildning ses som en viktig del för elevens framtid.    

En elev på den ena skolan nämner att den brukar gå in på skolans webbportal för att se hur den 

ligger till. Detta är något som elever på båda skolorna har tillgång till (bedömningsdokument som 

nås via webben). Lindqvist (2012) menar att de webbaserade dokumenten kan ses som en kvali-

tetssäkring. Något som vi inte gått in närmare på, mer än att några elever nämner att de använt 

sig av det hemifrån tillsammans med vårdnadshavare.  

I och med att skolorna aktivt arbetar med IUP och skriftliga omdömen samt av vad som fram-

kom under intervjuerna, bedömer vi att skolorna arbetar med de punkter som Skolverket (2011a) 

anser vara de mest framträdande syftena med bedömning ur ett undervisnings perspektiv. Dessa 

punkter är att kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunska-

per och utvärdera undervisningen (se rubrik 3.2 samt Skolverket, 2011a). Samtliga elever såg på något 

sätt betydelsen av att kunskaper synliggörs i de skriftliga omdömena och i IUP:n. Eleverna tar 

upp att läraren ser vad de gör och att läraren därmed är medveten om deras kunskaper som en 

positiv effekt. Eleven får härigenom återkoppling som belyser både styrkor och svagheter vilket 

leder till en kunskapsutveckling. Giota (2012) och Black m. fl (2002) nämner detta som en viktig 

del i formativ bedömning.   
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Mattsson (2011) menar att han kan särskilja vilka som har mer nytta av de skriftliga omdömena, 

nämligen de elever som kanske inte kommer nå uppsatta mål eller har behov av att förbättra sig i 

vissa ämnen. Detta är ett resultat vi inte kunnat urskilja i vår studie. Kanske beror detta på att ele-

verna i Mattssons studie är äldre och får betyg vilket eleverna i vår studie inte får.  

Trots att vi gjort ett medvetet val att genomföra vår studie i årskurs fem, eftersom vi inte ville 

riskera att eleverna blandade ihop dokumenten med betyg, skedde just detta vid några tillfällen. 

Ett exempel är vad elev 9 svarade: ”kanske omdöme är som betyg, a, b, c, d, e, f eller?” Eleven 

nämner i detta citat ordet kanske, och under intervjun var eleven också ganska osäker i sitt 

kroppsspråk. Det var som om eleven inte visste ifall det var tillåtet att göra denna jämförelse. En-

ligt Skolverkat (2012) får dokumenten vara betygsliknande, så liknelsen som vissa elever gör är 

inte helt fel även om det finns en skillnad. 

Samtliga elever i vår studie går på skolor som håller speciella IUP-lektioner en gång i veckan. Ele-

verna får då tillfälle att arbeta vidare med sin individuella utvecklingsplan vilket innebär att de får 

förberedda uppgifter av läraren som anpassats efter varje elevs IUP. Detta gjorde att eleverna vid 

frågan om vad IUP är var väl medvetna om IUP:ns innebörd. De kunde därmed ge en förklaring 

till dokumentet och stå för ett eget tyckande om IUP:n. En elev beskrev vilka ämnen IUP:n be-

rörde samt vilka ämnen som inte ingick i detta arbete. Då IUP enligt Skolverket (2011a) ska skri-

vas i samtliga ämnen har eleven fått en snedvriden bild av vilka ämnen som ska ingå i IUP-

arbetet. Anledningen till att eleven inte tror att slöjd, idrott eller musik ska ingå beror troligen på 

att dessa ämnen inte ingår vid de speciella IUP-lektionerna. 

Vår sammanfattande slutsats om elevernas uppfattning av dokumenten är att samtliga elever är 

positiva till dessa och de menar vidare att dokumenten tillsammans med hårt arbete leder till yt-

terligare kunskaper.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vår studie är gjord på skolor där man aktivt arbetar med IUP, det skulle vara intressant och se 

vad man får för resultat på skolor som inte arbetar på detta sätt och jämföra dessa studier med 

varandra. 

Många elever jämför de skriftliga omdömena med betyg, detta är också något man skulle kunna 

titta närmare på. Vad det får för konsekvenser, och hur många som gör detta och varför? 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi 

kommer under en period framöver att skriva vår c-uppsats som handlar om hur elever i årskurs fem upp-

lever IUP och omdömen som de får i skolan. För att få ett material att jobba med har vi valt att intervjua 

ett antal elever i årskurs fem och hoppas därför på ert godkännande för att intervjua ert barn. Denna enkät 

kommer att gå ut till alla elever i klassen men det kommer bara bli en slumpvis utvald del som blir inter-

vjuad. 

Alla barn som intervjuas kommer att vara anonyma. Vi kommer inta att skriva några namn på elever eller 

skola i uppsatsen och efter en tid kommer det inspelade materialet som bara vi och vår examinator ha till-

gång till att raderas.  

Har ni frågor så tveka inte utan slå en signal. 

Med vänliga hälsningar 

Frida Cronvall  tel: **** ****** 

Anna Klänge  tel: **** ****** 

 

 

Skola:_________________________________________________ 

 

Elevens namn:__________________________________________ 

 

 JA  NEJ 

 

Målsman:______________________________________________ 

 

Återlämnas senast 19/11 2012  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

-Ålder? 

-Kön? 

-Favoritämne? 

-Inställnig till skolan? 

Hur beskriver eleverna begreppen IUP och skriftliga omdömen? 

-Vad tror du att skriftlig bedömning är/IUP? 

-Hur tänker du om skriftlig bedömning/IUP?  

-Hur jobbar ni med IUP och bedömning i klassrummet? Utifrån svaren här får vi anpassa våra ordval i fråge-

ställningarna... 

 

Hur upplever eleverna att de själva kan vara med och påverka sin IUP och sina skriftliga 

omdömen? 

-På vilket sätt upplever du att du kan påverka dina skriftliga omdömen och din IUP? 

Hur beskriver eleverna att de använder sig av IUP och skriftliga omdömen under en van-

lig dag i skolan?    

-På vilket sätt upplever du att du påverkas av  dina omdömen? 

-På vilket sätt upplever du att du påverkas av  din IUP en vanlig dag i skolan? 

 

Följdfråga:  

-På vilket sätt skulle ett positivt respektive negativt omdöme påverka din inställning till ditt skolarbete? 

-Kan du beskriva hur du  själv jobbar med IUP? 

 

 

 

 


