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Abstract  

The purpose of this article was to examine how students learn to use the Individual 

Development Plan (IUP) with written assessments as a tool for learning. The study is 

conducted according to an ethnographic approach. A total of 20 students, aged 13-14 years, 

participated. The production of data took place through participating observations, field notes 

and conversations. A qualitative content analysis was used for data analysis. The results of the 

analysis yielded the following codes: Clarification as a tool for learning; Difficult to 

understand as a tool for learning; Participation as a tool for learning and; Irrelevant as a tool 

for learning. Results of the study was coupled with an analytical model in which the concepts: 

integrated; mastered; and appropriated was in focus. The results showed that the students 

participated in the process of IUP with written reviews in varying ways. The type of 

participation they chose was dependent on how implemented, mastered and appropriated the 

practice with IUP with written judgments were. 	  
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Den aktuella skoldebatten som pågår kretsar till stor del runt lärares arbete kring individuella 

utvecklingsplaner	  (IUP) med skriftliga omdömen, samt hur elever kan göras mer delaktiga i 

processen (Pelling, 2010; Seittus, 2010). Flera studier utgår från lärarnas uppfattningar av 

bedömning som främjar elevers lärande. Men få studier beskriver elevers syn på IUP och de 

skriftliga omdömenas betydelse för deras lärande. Det är mot denna bakgrund föreliggande 

studie görs. 

 

Målstyrning i skolan 

 

I samband med att skolorna kommunaliserades 1991, övergick Sverige från regel- till 

målstyrning. I samma reform minskades läroplanens omfång drastiskt och lärarna tilldelades 

ansvaret för undervisningens form och konkreta innehåll (Korp, 2003). Elevens inflytande på 

utbildningens utformning, samt samarbetet mellan hem och skola lyftes fram som viktiga 

faktorer för att skapa bra förutsättningar för utveckling och lärande.	  

Sveriges nuvarande läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006) anger mål och riktlinjer, 

samt anvisningar för utformning av bedömning och betyg.  Den kvantitativa kunskapssynen 

har lämnats till förmån för den förståelseinriktade. Bedömning av elever har gått från att vara 

kvalificerande till sorterande och under senare år till motiverande (Korp, 2003). Läroplan och 

betygssystem är inte i detalj formulerade kring vilken kunskap som ska uppnås. Det handlar 

istället om kunskapskvaliteter som ska utvecklas. Kursplaner (Skolverket, 2008) är bindande 

föreskrifter som klargör vad alla elever skall lära sig, samtidigt som de lämnar ett stort 

utrymme för lärare och elever att välja innehåll och arbetsmetoder. Kursplanerna anger alltså 

en ram inom vilken alla skolor måste tolka, planera och utvärdera undervisningen med 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.	  

Arbetsplaner med lokala profiler och mål med lokala betygskriterier för varje ämne 

beslutas på de enskilda skolorna. Det decentraliserade styrsystemet kräver en noggrann 

uppföljning, utvärdering och granskning på såväl nationell som lokal nivå. I flera rapporter 

har Skolverket visat på brister i skolans uppföljning av elevers kunskapsutveckling och olika 

åtgärder har vidtagits på nationell nivå för att mål- och resultatstyrningen ska få ökat 

genomslag och för att påskynda det lokala utvecklingsarbetet i syfte att höja utbildningens 

kvalitet och måluppfyllelse (Skolverket, 2010). 
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Lärare utgår ifrån skolans arbetsplan då de identifierar vilka kunskaper som elever skall 

utveckla inom olika arbetsområden. Denna planering tydliggör kopplingen mellan de 

nationella målen, undervisningens innehåll och bedömningen av elevens lärande. Både 

läroplanens och kursplanernas föreskrifter ska ligga till grund för planeringen av 

undervisningen. I den lokala pedagogiska planeringen (LPP) skall det framgå vilka mål som 

undervisningen inriktas mot, innehåll som ska tas upp, arbetsmetoder och redovisningssätt. 

(Skolverket, 2009). En gång per termin skall det upprättas en individuell utvecklingsplan 

(IUP) för varje elev. Under 2008 beslutade regeringen att lärare i grundskolan förutom de 

individuella utvecklingsplanerna skall avge skriftliga omdömen om elevens 

kunskapsutveckling i alla ämnen eleven undervisats i, från årskurs ett. Det huvudsakliga 

motivet till att införa skriftliga omdömen var att öka tydligheten i informationen om elevers 

kunskapsutveckling och de insatser som behövs för att eleven ska utvecklas så långt som 

möjligt. Den ökade tydligheten skall stärka skolornas arbete med uppföljning av elevers 

prestationer, främja elevernas resultat och svara mot föräldrarnas behov av information om 

elevens utveckling (Skolverket, 2010). Skolverket lyfter fram att en viktig förutsättning för att 

kunna åstadkomma målrelaterade omdömen är att en målrelaterad undervisning och 

bedömningspraktik etableras, vilket innebär omfattande förändringsarbete på skolorna 

(Skolverket, 2010). Den samlade informationen om elevernas kunskaper kan användas för att 

ompröva innehåll, arbetsformer eller bedömningsformer. Läroplan och kursplaner förmedlar 

idéer om lärande. Idéerna kan ifrågasättas utifrån inblandade aktörers perspektiv. Jag kommer 

i föreliggande studie fokusera på elevernas inställning.  

 

Syfte 

Mitt bidrag till skoldebatten är att undersöka hur elever lär sig använda IUP med skriftliga 

omdömen som ett redskap för lärandet. Detta studeras genom att följa elever i skolpraktiken. 

För att kunna uttala mig om problemet har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver eleverna praktiken kring IUP med skriftliga omdömen? 

2. På vilket sätt är eleverna delaktiga i praktiken kring IUP med skriftliga omdömen?  

3. Hur utformas praktiken i skolan för att göra eleverna delaktiga i arbetet med IUP och 

skriftliga omdömen? 
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Teoretisk referensram 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som är vägledande i hela 

forskningsprocessen. Betraktas elevers lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär 

det att faktorer som förväntningar, kultur, traditioner och den kommunikativa miljön 

involveras (Säljö, 2000).	  Den	  fundamentala idén med detta perspektiv är att människor lär i 

samspel med andra och att utveckling och lärande sker genom deltagande i sociala praktiker. 

Språket är människans främsta redskap i lärandet (Säljö, 2000). Den som behärskar en viss 

praktik eller färdighet vägleder och stöttar den som är nybörjare. Detta stöd kan innebära, en 

förenklad beskrivning, en koppling till tidigare erfarenheter eller hjälp med att klargöra mål. 

Vilket kan inspirera och medvetandegöra den lärande att vilja söka vidare. Avståndet mellan 

vad en individ kan prestera ensam och vad som kan presteras i samarbete med andra 

benämner Vygotskij (1999) som en utvecklingszon. För att bli medveten om sitt lärande krävs 

tid för reflektion över sitt handlande och sin erfarenhet, sina intryck och tidigare kunskaper 

(Uhlin, 2002). Enligt Säljö (2000)  lånar den lärande kompetens under läroprocessen och 

utvecklar så småningom en större grad av autonomi att hantera situationen eller uppgiften. 

Denna möjlighet att ta över och ta till sig kunskaper från andra i interaktion benämner Säljö 

(2001) med att man approprierar. 

… Appropriering innebär att man tillägnar sig ett intellektuellt redskap eller lär sig 

behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att man kan använda det för vissa syften 

och i vissa situationer…  Appropriering kan ses som en gradvis process genom vilken 

individen bekantar sig med och lär sig att använda redskap i olika verksamheter och där 

man successivt skaffar sig allt större erfarenhet av hur de kan brukas på ett produktivt 

sätt. (Säljö, 2000 s. 152) 

Säljö (2000) benämner fysiska redskap i vilka kunskaper och insikter är inbyggda vid 

artefakter. Miljö och omgivning som människor befinner sig i förser dem med upplevelser, 

artefakter och aktiviteter som driver utvecklingen åt ett visst håll. I interaktion människor 

emellan får kunskaper och färdigheter liv. 

Wertsch (1998) gör skillnad mellan begreppen appropriering och bemästrande av 

kunskap. Genom att bemästra, övertar man något medan med appropriering menas att man 
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gör något till sitt eget. Detta antyder hur komplexa våra kunskaper är och visar på att 

människans förståelse av omvärlden kan se olika ut.  

Ur denna teoretiska ram väljs deltagande, medvetande, bemästra och appropriera som 

begrepp att följa upp i studien.  

 

Analysmodell rörande IUP med skriftliga omdömen inspirerad av sociokulturellt 

perspektiv 

Processen med IUP med skriftliga omdömen kan ses som en progression. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet på lärande kan processen delas upp i följande faser.  

 

 

 

1                                                       2                                                  3 

Implementera                                 Bemästra                                   Appropriera 

Figur 1. En analysmodell för arbete avseende IUP- praktik med skriftliga omdömen 

Analysmodellens faser bygger på idéer om lärande, grundade i politiska beslut som 

kompromissats i Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006). IUP är en artefakt (Säljö, 

2000) sprungen ur praktiken som bygger på Lpo 94. Hur denna artefakt fylls med innebörd av 

brukarna, påverkas av hur integrerade de är som deltagare i de olika faserna.  

I första fasen kan man tänka sig att idén om IUP med skriftliga omdömen förmedlas 

som ett påbud från regeringen. Det handlar för rektorer och pedagoger att ta till sig och 

förhålla sig till nya mål för verksamheten. Kunskap behöver implementeras för att omsätta 

idéerna i praktiken. Eleverna får ta del av sina skriftliga omdömen via utvecklingssamtal 

tillsammans med föräldrar och lärare. I litteraturen framkommer att i interaktion mellan lärare 

och klasskamrater utvecklar eleven successivt ett språk för att kunna benämna och tänka om 

verkligheten (Uhlin, 2002). Det handlar om att lärandet utgår från elevens egna frågor och 

möjlighet att ta del av andras sätt att förstå olika problem. Hur eleverna blir bedömda på sina 

prestationer är också av vikt för lärandeprocessen. Bedömning kan vara ett kraftfullt verktyg 
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för lärandet (Black, Harrisson, Lee, Marshall och William, 2004). För att bedömning skall 

fungera krävs dels en feedback med hög kvalitet, dels att den som ska bedömas är delaktig i 

bedömningsprocessen. Det handlar om att eleverna blir medvetna om vad de kan och vilka 

kvaliteter som deras prestationer visar, samt vad i lärandet som skall fokuseras på framöver 

relaterat till styrdokumentens mål.  

I enlighet med tanken om bemästrande av kunskap kan nästa fas innebära att inblandade 

parter börjar hantera och omsätta tankar kring IUP med skriftliga omdömen. Nya 

bedömningsmodeller börjar synliggöras i praktiken. Dessa används som ett verktyg för att 

planera undervisning med. Eftersom elevers kunskap jämförs med mål, måste målen 

tydliggöras för eleverna. Detta kräver enligt Black et al. (2004)  att läraren diskuterar 

grunderna för sin bedömning med sina elever och att bedömningen sker kontinuerligt vilket 

brukar benämnas formativ bedömning. Det finns undersökningar som visar att formativ 

bedömning inte är särskilt vanligt förekommande, vilket enligt Black et al. (2004) skulle 

kunna bero på att denna bedömningsform kräver genomgripande förändringar i sättet att se på 

undervisning, en förändring som i ett inledningsskede också kan medföra en ökad arbetsbörda 

och ett osäkert utfall.  Lärarens roll är att stödja och utmana eleven till reflektion över sina 

erfarenheter i lärandet, vilket möjliggör rörelser inom ramen för utvecklingszonen. Forskning 

visar att elever som reflekterar över sin lärandeprocess lyckas bra i sina studier (Gipps, 1994). 

Det handlar om ett förhållningssätt, att bidra till att eleven lär sig att hjälpa sig själv. Det 

krävs möten präglade av ett lyssnande till elevens tankar, samtidigt som läraren provocerar 

eller stödjer eleven till reflektion och handling (Uhlin, 2002).  

I den tredje fasen där IUP praktiken är approprierad kan man tänka sig att IUP med 

skriftliga omdömen är en naturlig del i skolans verksamhet. Lärarna är väl förtrogna med 

elevernas IUP och gör eleverna delaktiga genom att föra kontinuerliga dialoger kring målen. 

IUP: n har blivit ett verktyg för att bedriva, utvärdera och utveckla undervisningen. För 

eleverna	  är IUP: n i den sista fasen en naturlig del av deras verklighet. De förhåller sig till sina 

mål och kopplar samman egna utvecklingsområde med innehållet på olika lektioner. 

Diskussioner och reflektioner om IUP kopplat till olika ämnen och teman sker löpande. 

Artefakten är levande i praktiken och för eleverna ett självklart sätt att förhålla sig till 

kunskap. 
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Analysmodellen är en tolkning av hur den pedagogiska processen kring IUP är tänkt att 

fungera enligt de måldokument som finns. I föreliggande studie kommer jag att pröva 

modellens giltighet mot praktiken. 

 

Metod 

Den ansats som jag valt i föreliggande studie har grundats på etnografi. Metoden som använts 

för att besvara syftet med denna studie är en fallstudie (Merriam, 2006).  Min erfarenhet av 15 

år i läraryrket har medfört att jag återgivit en miljö som jag har haft ”naturligt” tillträde till, 

vilket har främjat mitt forskningssyfte. Förtrogenheten med miljön har medfört att tiden för 

dataproduktion har minskats ner och fokus har lagts på att noga granska det empiriska 

materialet. 

… While ethnograpers may adopt a variety of roles, the usual aim throughout is to 

maintain a more or less marginal position, thereby providing access to participant 

perspectives but at the same time minimizing the dangers of over-rapport. (Hammersley 

& Atkinson, 1995 s. 112) 

Jag har medvetet valt en undersökningsenhet där jag inte har några personliga kopplingar. Det 

har gjort det lättare att hålla distans till min egen förförståelse och inte välja ut situationer som 

bygger på personliga intressen. Ontologiskt menar jag att min producerade data avspeglar 

förhållanden hos den studerade kulturen som finns oavsett mitt deltagande som forskare 

(Nylén, 2005). 

Undersökningsenheten  
 
Som underlag för den etnografiska ansatsen i den genomförda fallstudien har en 

fältundersökningsplats valts, i detta fall en skola i Halmstads ytterområde. 

Val av skola gjordes efter följande kriterier. Undersökningsenheten skulle ha en uttalad 

målsättning att arbeta målstyrt i enlighet med Lpo 94:s intentioner. Skolan skulle arbeta efter 

en egen lokal planering och genomföra regelbundna uppföljningar av elevernas IUP med 

skriftliga omdömen. Kontakt med en skola som uppfyllde ovan nämnda kriterier fick jag 

genom Halmstad kommuns verksamhetsutvecklare. Undersökningsenheten var en F-9 skola 

som under läsåret 09/10 bestod av 420 elever. 
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Dataproduktion 

Studien avsåg att undersöka hur elever lär sig använda IUP med skriftliga omdömen som 

redskap för lärandet. Detta blev studerbart genom att jag under tre veckor tog mig an 

dataproduktionen via deltagande observationer, samtal och fältanteckningar. Varje enskild 

metod gav sitt unika bidrag, vilket tillförde olika aspekter av praktiken. Att med olika metoder 

ringa in fenomenet man vill studera, benämns i litteraturen som triangulering. Enligt Beach 

(1995) bör triangulering betraktas som en motor i den etnografiska dataproduktionen, då den 

både skapar bredd och djup. 

Miljön som observerades var väl känd för mig, vilket både underlättade och försvårade. 

Underlättade genom att miljöer och händelser var naturliga och försvårade genom att jag var 

tvungen att hålla tillbaka min förförståelse genom egna erfarenheter av yrket. Jag gjorde valet 

att vara deltagande observatör. Jag deltog, men inte på samma villkor som eleverna och kunde 

lättare ta ett steg ifrån för att se på skeendet med distans. Genom att ha formulerat en tydlig 

målsättning med vad jag observerade och dessutom ha förberett forskarfrågor för min egen 

del, blev det lättare att hålla fokus på det jag var intresserad av att studera. En av de främsta 

fördelarna med att göra observationer var att jag kunde studera beteenden och skeenden i ett 

naturligt sammanhang i samma stund som de inträffade. Nackdelen var att det var tidsödande 

och gjorde att jag fick reflektera över om beteende som jag studerade var representativa och 

spontana.  Individer som är medvetna om att de observeras kan förändra sättet att bete sig så 

det skiljer sig från deras vanliga beteende. Den allra första tiden som observatören finns med 

kommer påverka individerna mest. Beroende på situation och individ blir detta en 

avvägningsfråga.  Då skolklasser är vana vid besök var det tillräckligt med en kortare tids 

avvaktan innan jag kunde börja registrera det jag såg (Patel & Tebelius, 1987). 

Som deltagande observatör blev jag åskådare till många situationer. Detta genererade 

frågor som: var, när, hur, varför, vilka. Jag bad i första hand elever men även lärare som 

deltog i skolpraktiken att beskriva och förklara händelseförlopp i relation till mitt syfte med 

studien. Genom dessa samtal menar jag att jag fick praktiken att framträda.  

 

Genomförande 

Genom att etnografiska studier sker i en kontext som är naturlig för individerna i 

verksamheten och fokuserar på den naturliga interaktionen mellan individer görs inget urval 
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av elever i förväg. Det blir verksamheten som styr vad som fokuseras vid 

observationstillfällena (Hammersley & Atkinson, 1995). Människorna i verksamheten 

framhålls starkt enligt etnografin och min uppgift i föreliggande studie var att genom studier 

av eleverna, förstå deras verklighet. Sammanlagt medverkade cirka 20 elever. De var i 

åldrarna 13-14 år. Anledningen till att jag valde en skola i Halmstad var närheten för mig 

själv. Att jag är lärare innebar en entrébiljett till att närvara vid alla förekommande aktiviteter.  

Enligt Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) bör det inte föreligga något 

beroende- förhållande mellan forskaren och informanter. Detta medförde att jag valde ut 

klasser som jag inte själv hade någon anknytning till.  

När hela klassen var samlad satt jag längst ned i klassrummet. Jag förde anteckningar 

kontinuerligt för att inte markera vad som intresserade mig mest. Vid halvklass eller 

gruppaktiviteter blev min roll lite tätare med eleverna genom att jag satte mig bredvid, eller 

satt med i en grupp. Jag var medveten om att frågor som ställdes under observationerna kunde 

störa den naturliga arbetsgången och ställde därför frågor under avbrott eller efter lektionernas 

slut. Enligt Bergkvist (2001) krävs det studier av vardaglig interaktion för att förstå den 

betydelse deltagarna själva ger sociala identiteter och värderingar. Jag följde därför eleverna 

på raster och andra uppehåll. Under denna tid gjorde jag noteringar i efterhand för att delta 

mer naturligt i situationerna. Jag avslutade varje dags observationer med frågan: Har detta 

varit en normal dag för dig?  Anledningen till att jag ställde denna fråga var att ta reda på om 

min närvaro påverkade arbetet i jämförelse med hur det brukade vara en vanlig dag.  

Fältanteckningar 

För att minnas alla intryck, händelser och detaljer jag observerade valde jag att föra 

fältanteckningar. Jag dokumenterade platser för utsagor, tid, rutiner, vilka som samtalade, 

avgörande aktiviteter och händelser. Anteckningar fördes om helhet och detalj och över 

sådant som var oförklarligt, för att kunna titta tillbaka på dessa längre fram. 

… As the research progresses, and emergent issues are identified, the notes will become 

more restricted in subject matter. Moreover, features that previously seemed 

insignificant may come to take on new meaning. (Hammersley & Atkinson, 1995, s. 

180) 

Jag använde mina inledande fältanteckningar för att se hur jag skulle arbeta vidare. Jag letade 

mönster som verkade intressanta och funderade över hur dessa kunde sammanföras. 
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Dataproduktion och analys skedde parallellt. Genom att kontinuerligt analysera och jämföra 

med tidigare insamlat material vidgades min förståelse för det jag observerade (Beach, 1995). 

 

Etiska överväganden 

Inför mina observationer informerades eleverna om studiens övergripande syfte och att jag 

var intresserad av deras beskrivningar. Eleverna fick själva bestämma över sin medverkan i 

studien. Föräldrar informerades via brev hem där jag klargjorde att elevernas uttalanden samt 

namn på elever, lärare och skola kommer vara fingerade för att undvika identifikation och 

säkerställa anonymitet samt att studiens resultat kommer att publiceras i skrift. 

Innehållsanalys 

Jag använde min analysmodell (figur 1) för tolkning och reflektion av mina fältanteckningar 

och för att få en riktning och systematik i arbetet.  Detta genomfördes med stöd av en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Den kvalitativa innehållsanalysens 

ontologiska och epistemologiska grund är oklar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Watzlawick, Beavin Bavelas & Jackson (1967) menar emellertid att innehållsanalys kan 

härledas till kommunikationsteorier. Ytterst var det studiens syfte som var avgörande för 

vilken metod jag valde. I mitt arbete har fokus legat på att identifiera skillnader och likheter i 

de av mig själv transkriberade fältanteckningarna, från mina observationer och samtal. Jag 

läste igenom fältanteckningarna flera gånger för att bli förtrogen med innehållet. Sedan 

abstraherade jag delar av texten som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Den 

kondenserade texten försågs med koder av varierande innehåll. Till stöd för detta 

tillvägagångssätt har Coffey och Atkinsons (1996) beskrivning av hur man arbetar med koder 

gjort det lättare för mig att reflektera över producerad data.  

För att studiens resultat ska vara så trovärdigt som möjligt har jag använt följande 

begrepp; giltighet (validitet), tillförlitlighet (reliabilitet) och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). En kritik till studiens dataproduktion är att giltigheten kan begränsas av att 

tiden för dataproduktion endast var tre veckor. Tiden var kort men mängden empiri som 

producerades gjorde att jag ansåg den etnografiska ansatsen vara relevant för att besvara syftet 

och frågeställningarna i min studie. 

Patel & Tebelius (1987) text gjorde mig uppmärksam på att min närvaro som forskare i 

rollen deltagande observatör krävde en stor medvetenhet som var viktig att ta hänsyn till. 

Även analysförfarandet var viktigt för giltigheten i min studie. Den kvalitativa 
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innehållsanalysen användes och jag har lagt stor uppmärksamhet på att välja ut relevanta 

meningsenheter. Jag har valt att belysa hur de meningsbärande enheterna har kondenserats, 

abstraheras och kodats enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2008) föreskrifter (figur 2). 

Kondenseringen jämfördes och reviderades till den slutgiltiga kodningen uppstod. 

Befästandet av resultatet anser jag vara relevant genom den systematiska och medvetna 

hanteringen av data som gjorts. Jag har genomfört en samvetsgrann redovisning av analysens 

alla steg. Mitt resultat visar att kondenseringen ligger på samma kontextuella nivå men deras 

innebörder är avgränsade från varandra. Krippendorff (2004) betonar att koder bör vara 

uttömmande och ömsesidigt uteslutande. För att bedöma tillförlitligheten i studien blir frågan 

om resultatets överförbarhet viktigt att värdera. Därför har informationen om dataproduktion 

och dataanalys beskrivits så tydligt som möjligt. Emellertid är det viktigt att lyfta fram att min 

förförståelse också är en betydelsefull del i analysprocessen. I figur 2 visas exempel på 

processen för att belysa giltigheten i analysförfarandet. H: Helén, E: elev 

 

Meningsbärande enheter 
 

Kondensering Kod 

H: Vilken betydelse har ditt IUP för 
dig? 
E1: Så jag vet vad jag ska träna extra på. 
Vi har IUP i kalendrarna, men jag tittar 
aldrig. Jag vet vad jag ska göra. 
H: Hur tänker du? 
E1: IUP: n styr inte mig, men den 
hjälper mig att veta vad jag ska träna 
extra. När jag håller på att klara ett mål 
känns det som att jag vill kämpa extra, 
men om jag är långt ifrån målet så blir 
det jobbigt 

 
 
vet vad jag ska träna extra på 
 
vet vad jag ska göra 
 
hjälper mig att veta 
 
nära mål känns det som jag 
vill kämpa - långt ifrån blir 
det jobbigt 

Klargörande 

H: I går visade du mig ditt IUP. Hur 
tänker du idag på lektionerna, är det 
något speciellt du jobbar med? 
E10: Det är svårt att förklara, jag brukar 
tänka efter, men vissa lärare är duktigare 
på att be oss läsa igenom våra IUP och 
det är bra. Jag hade nog glömt målen 
annars. Jag tycker det är svårt att veta 
hur jag ska göra med målen. Hur kan jag 
bli bättre? Jag vet ej var min IUP är. Jag 
skall nog ta reda på den. Jag skulle vilja 
ha ett papper där det står hur jag ska 
göra. Det hade hjälpt mig  
 

 
 
 
lärare ber oss läsa igenom  
 
hade nog glömt målen annars 
 
hur ska jag göra med målen  
 
hur kan jag bli bättre 
 
ett papper där det står hur jag 
ska göra hade hjälpt mig 
 
vet ej var min IUP är 

Svårfattlighet 
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H: Hur använder du IUP? 
E6: Jag kan den utantill och tänker på 
vad jag ska utveckla 
H: Har du varit med och tänkt ut vad där 
skall stå? 
E6: Ja, tillsammans med mina föräldrar 
och läraren. 
H: Är den viktig för dig? 
E6: Självklart det handlar ju om mig. 

 
kan IUP: n utantill och 
tänker på vad som ska 
utvecklas 
 
 har varit med och tänkt ut 
 
 
den är viktig för den handlar 
om mig 

Delaktighet 

H: Vad betyder IUP för dig? 
E19: Inte så mycket, den bara é. Jag vet 
ju vad jag jobbar mot.  
Det står typ inget.  
Vad jag har klarat, vad jag ska jobba 
mot för mål.  
Det står typ samma i våra IUP, men vi 
jobbar olika eftersom vi är olika.  
Det händer inte så ofta att jag tittar på 
min IUP. 
H: När händer det i så fall? 
E19: Kanske när vi startar ett nytt tema, 
men det är egentligen planen läraren 
delar ut som jag läser då. Där står ju 
målen. Det är ju egentligen samma mål, 
men i planen står det vad jag skall göra. 

 
den bara é 
 
det står typ inget 
vad jag har klarat – vad jag 
ska jobba mot 
 
 samma i alla IUP 
 
tittar inte efter så ofta 
 
 
 
 I planen (LPP) står målen 
och vad som ska göras. 

Ovidkommande 

 

Figur 2. Indelning av meningsbärande enhet, kondensering och kod	   

 

Resultat 

Nedan beskrivs tolkningen av de fyra koder som framkom genom innehållsanalysen: 

Klargörande som redskap för lärandet, svårfattligt som redskap för lärandet, delaktighet som 

redskap för lärandet och ovidkommande som redskap för lärandet. Dessa koder antydde hur 

elever lärde sig använda IUP med skriftliga omdömen som redskap för lärandet. 

Jag har valt att redovisa citat och fältanteckningar för att verifiera mitt resultat i relation 

till mitt syfte med studien. Eleverna (E) har angetts med nummer, från 1-20; Lärare: L; Helén: 

H. 

Klargörande som redskap för lärandet 

I samtalen berättade eleverna om att det var viktigt att ha en egen IUP. Anledningen till detta 

menade eleverna var att det handlade om att IUP gjorde det tydligt för dem vad som skulle 
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fokuseras på framöver. ”Det är en målsättning för att nå högre” (E2). Eleverna gav uttryck 

för att det fanns många mål att jobba mot och att med IUP: ns hjälp minskades antalet mål att 

fokusera på. ”Det hjälper mig att nå målen, det blir lättare att veta vad jag ska jobba mot” 

(E3). Att planen var personlig och handlade om varje individs utveckling gjorde den viktig 

menade flera av eleverna. Utifrån de skriftliga omdömena valdes mål som synliggjorde vad 

som skulle utvecklas under kommande termin. ”Jag kan den utantill och vet vad jag skall 

utveckla. IUP: n är viktig, den handlar ju om mig” (E6). För vissa elever blev detta en sporre, 

som de ville uppnå för att kunna gå vidare. För andra elever kändes målen svåra att nå vilket 

kunde ge en betungande effekt. ”IUP: n styr inte mig, men den hjälper mig att veta vad jag 

ska träna extra. När jag håller på att klara ett mål känns det som att jag vill kämpa extra, 

men om jag är långt ifrån målet så blir det jobbigt” (E1). 

 

Fältanteckningar från musiklektion - Klargörande som redskap för lärandet 

L: Det är dags för redovisning av sångtexter som ni skrivit i grupp. Jag börjar med att gå 

igenom målen som vi gick igenom i den Lokala pedagogiska planeringen innan vi startade 

upp temat: Textsätta melodi. Jag vill att ni skall fundera över hur ni själva tycker att ni 

bedömer ert arbete. Jag kommer att gå runt och lyssna och prata med alla grupperna. 

(Läraren går igenom målen för godkänt och för fördjupade kunskaper). Vi strävar mot sista 

terminen i nian. Då låter målen så här… (Läraren berättar om läroplanens mål i nian och 

förklarar att detta moment kommer igen, fast i större omfång då). Avslutningsvis ber han 

eleverna fundera över hur de vill bedöma sina alster tills han kommer runt. Jag kommer väga 

in era tankar när jag skriver omdömen . Eleverna går ihop i grupper och sprider ut sig i 

klassrum, korridor och grupprum. De tar med papper och pennor. Läraren tar med gitarren 

och börjar gå runt från grupp till grupp. 

L: Hur har ni bedömt ert arbete? 

E1: Så där. 

L: Har ni nått målen? 

E2: Kanske? 

L: Det är lite minus, ni skulle kunna komma längre. Ett tips till er är att göra en egen låt 

enskilt på cirka fyra rader som stämmer med takt och melodi. Ni har fått idéer, men inte 

jobbat vidare på dem. Ni når målen med tveksamhet. Jag tror ni kan bättre. Ibland låser man 

sig genom att arbeta med kamrater. Ni har visat lite, men ta en ny chans, jag vill se mer. 
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E3: Jag vill visa dig en låt själv. 

Läraren och eleven går ut från grupprummet och sätter sig i korridoren. 

E3: Jag har gjort denna själv, den är inte helt färdig. Den funkar inte helt i slutet. 

L: Vill du sjunga den själv, eller skall vi göra den ihop. 

E3: Du kan spela, så sjunger jag. 

L: Bra – du har lite kvar för att få ihop takt och ton på slutet. Men du når helt klart målen. 

 

Lärarens Lokala pedagogiska planering (LPP) var synlig i arbetet med eleverna. Målen 

klargjordes och eleverna fick förhålla sig till dem genom att bedöma sin egen insats. Den 

gemensamma reflektionen gav möjlighet för eleverna att lyssna till varandras upplevelser av 

samarbetet. Utifrån dessa kunde läraren utmana eleverna vidare. Eleverna var delaktiga i 

förberedelserna av de skriftliga omdömena genom att de gavs möjlighet att lyfta fram egna 

kvaliteter samt ifrågasätta vad lärarens omdöme grundade sig på. Bedömningen skedde i 

interaktion mellan lärare och elev. Eleverna fick stöd samtidigt som de utmanades.  

Svårfattligt som redskap för lärandet 

Bland elevernas beskrivningar fanns det flera som lyfte det faktum att samtidigt som IUP 

tydliggjorde vilka individuella mål som valts ut för terminen, var mängden ord och text så 

omfattande att det gjorde det svårt att ta till sig. ”Det är bra att få koll- så jag kan tänka 

framåt. Vissa saker är svåra att förstå – det är så mycket” (E4). Eleverna menade även att 

språket som användes i IUP kunde vara svårt att förstå. De kunde redogöra för vad som stod i 

den senaste IUP: n, trots detta uppfattade eleverna det svårt att veta hur de skulle göra för att 

nå målen. Målen var tydligt skrivna, men eleverna efterfrågade mer konkreta instruktioner för 

att kunna omsätta dem i praktiken. ”Det är svårt att förklara, jag brukar tänka efter, men 

vissa lärare är duktigare på att be oss läsa igenom våra IUP, det är bra. Jag hade nog glömt 

målen annars. Jag tycker det är svårt att veta hur jag ska göra med målen. Hur kan jag bli 

bättre?  Jag skulle vilja ha ett papper där det står hur jag ska göra. Det hade hjälpt mig” 

(E10). Hur IUP: n skulle förvaras och vem som hade ansvar för dokumentet inte var helt klart 

för eleverna. Många visste att de hade den senaste IUP: n i sin planeringskalender, men flera 

elever kände en osäkerhet och överlät ansvaret till lärarna eller föräldrarna att påminna om 

arbetet med IUP: n. ”Det pappret har nog lärarna, jag brukar känna igen mig och få reda på 

vad jag ska öva på, vissa saker är svåra att förstå. Det är ganska mycket” (E12). 
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Fältanteckningar från ett samtal med lärare 1 i klass X arbetslag- Svårfattligt som 

redskap för lärandet. 

H: Hur tänker du kring arbetet med IUP och skriftliga omdömen mot eleverna? 

L: Som IUP: n ser ut nu är det bara ett papper, ej levande! Jag har ingen koll på vad som står 

i varje enskild IUP eftersom detta inte är min mentorklass. I framtiden kanske vi använder ett 

annat format, kanske mer levande, typ dator 1:1. Det är bra att det görs undersökningar på 

detta. Vi jobbar hårt med att få eleverna att förstå hur de skall använda sina individuella 

utvecklingsplaner men vi är inte där än. Jag tror elever är här och nu. De har koll på ett 

ämne eller tema, sedan försvinner målen. Det är svårt att koppla samman de egna målen med 

lektionens innehåll. Ju mer man arbetar med LPP ökar förståelsen för mål. Vi jobbar mycket 

med att förtydliga språket. Det är fortfarande ett alldeles för svårt språk för eleverna. Bara 

namnet IUP, individuell utvecklingsplan är alldeles för svårt.  

Läraren menar att arbetslaget arbetar med att få IUP: n mer levande. I dess nuvarande form är 

den svår för eleverna att koppla samman med lektionernas innehåll. Genom att vara 

ämneslärare uppstår en svårighet att ha kännedom om elevens hela IUP, vilket bidrar till att 

göra dokumentet mindre levande enligt läraren. Språket lyfts fram som en försvårande faktor. 

Lärarna arbetar med att anpassa det efter eleverna. Arbetet med att tydliggöra mål kan enligt 

läraren vara ett sätt att förbereda eleverna för framtiden. 

 

Delaktighet som redskap för lärandet 

Eleverna menade att de var delaktiga i arbetet med att utforma sin IUP. ”Jag kommer med 

idéer vad jag vill förbättra och läraren med” (E2). De var införstådda med att IUP: n byggde 

på skriftliga omdömen och skevs en gång per termin. I samtalen framkom att föräldrarnas 

delaktighet varierade. Variationen bestod i att föräldrar deltog vid samtalet då IUP: n skrevs, 

till att även aktivt påminna och uppmuntra eleven med att arbeta med målen under terminen. 

Genom att de fått hem de skriftliga omdömena för påseende, var elever och föräldrar 

förberedda då de kom till utvecklingssamtalet. ”Jag pratar med min mamma och min syster 

om mina omdömen innan vi går på samtal och sen pratar vi ihop med läraren om vad som 

skall skrivas ned i min IUP.” ”Mina föräldrar påminner ofta mig om mina mål” (E18). Det 

som skrevs ner i IUP: n under utvecklingssamtalet var enligt eleverna ett resultat av en dialog 

mellan dem och lärarna. ”Jag kan säga vad jag tycker ska vara med och så får jag förslag av 
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läraren” (E16). Delaktigheten gjorde att det var möjligt för eleven att förändra sin IUP under 

en termin om något nytt uppkommit eller om man uppfyllt ett mål. ”Jag tyckte inte att 

omdömet stämde och då sa jag ifrån och då ändrade vi det” (E11). Personliga intressen kunde 

också ligga till grund för de mål som sattes upp. Eleverna gav exempel på att de visste vad de 

skulle göra för val till gymnasiet. Detta gjorde att de redan nu valde ut att arbeta med 

förmågor som de menade var viktiga för att kunna förverkliga sin dröm i framtiden. ”Bra att 

ha koll redan nu, så jag kan tänka framåt, typ gymnasiet” (E9). Eleverna var medvetna om 

sina IUP men osäkra över hur delaktiga de kunde vara i skrivandet av densamma. De 

uttryckte att det var läraren som valde ut mål som det sedan gällde att förhålla sig till. ”IUP: n 

skrivs ifrån de skriftliga omdömena, jag tror inte jag kan påverka det” (E20). ”IUP skrivs 

och sen vet man ej” (E13). 

 

Fältanteckningar från musiklektion - Delaktighet som redskap för lärandet  

E: Vi är slut på idéer. 

L: Jag skrev lite förslag till er efter förra lektionen. 

E: Ja, vi har inte kommit vidare ändå. 

H: Vad är det som gör det svårt för er? 

E: Vi kan inte kombinera texten och musiken hela vägen. 

L: Hur skulle ni bedöma låten själva? 

E: Vi når målen. 

L: Ni når målen och är på väg till nästa. Ni saknar lite ambition och flit. Ni skulle kunna 

komma längre, men det kan jag ej anklaga. Det är era ambitioner som styr. 

E: Hm, hi, hi, ja alltså vi vet. 

 

Musikläraren lät eleverna vara delaktiga i bedömning vilket fick dem att förstå vad målen 

gick ut på. Eleverna fick direkt återkoppling på sitt arbete mot de uppsatta målen. Läraren 

refererade till tidigare vägledning. Eleverna visade på självinsikt över att de kanske kunde nått 

längre om de engagerat sig mer i uppgiften. I interaktion mellan lärare och elever utvecklades 

ett språk, vilket tydliggjorde målen för eleverna ytterligare.  
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Ovidkommande som redskap för lärandet 

Denna kod handlade om värdet av IUP: n i praktiken. Eleverna lyfte fram vikten av att ha en 

IUP, samtidigt som de uttryckte att de inte visste vad de skulle utveckla under terminen. ”Har 

inte tänkt på min IUP sen den skrevs, den finns för att vi ska veta vilka mål vi ska jobba mot ” 

(E8). Eleverna berättade att det var ett problem att hålla reda på lösa papper vilket gjorde att 

dokumentet inte fanns med i det dagliga arbetet. Detta gjorde det enligt eleverna 

problematiskt att veta hur långt man kommit i sin utveckling mot de uppsatta målen. ”Eh…  

IUP: n är inget jag tänker på, jag vet inte riktigt hur jag använder den eller var den är. 

Pappret finns någonstans. Vi skriver ett nytt nästa termin” (E7). Eleverna tog upp att det var 

positivt att vissa lärare påminde dem att läsa igenom sina mål. I samtalen framkom även att de 

tyckte att omdömena kunde vara formulerade på liknande vis. ”IUP: n betyder inte så mycke, 

den bara é. Jag vet ju vad jag jobbar mot. Men det står typ inget. Vad jag har klarat, vad jag 

ska jobba mot för mål. Det står typ samma i våra IUP, men vi jobbar olika eftersom vi är 

olika. Det händer inte så ofta att jag tittar i min IUP” (E19). Elever berättade att detta gjorde 

att de inte uppfattade IUP: n särskilt personlig.”Jag tycker mångas omdömen är lika, som de 

inte lagt så mycket tid på dem. Jag kollar inte så ofta på min. Jag har den mest hemma, vi har 

nog en i kalendrarna med” (E16). Eleverna lyfte fram att det var svårt att hålla reda på 

dokumentet under lektionstid. Att man som elev hade en IUP var klart, men var den fanns 

eller hur den skulle användas rådde det delade uppfattningar om. Eleverna menade även att 

det var svårt att hålla isär begreppen IUP (individuell utvecklingsplan) och LPP (lokal 

pedagogisk planering). ”Jag blandar ihop IUP med LPP som lärarna delar ut när vi börjar 

med nya teman. Jag vet inte var min IUP är, kanske hemma. Men jag tittar noga efter i LPP 

vad jag ska göra åså” (E20). De berättade att de Lokala pedagogiska planeringar som lärarna 

delade ut inför varje nytt arbetsområde var lätta att tyda. ”Jag kollar kanske min IUP när vi 

startar ett nytt tema, men det är egentligen planen (LPP) läraren delar ut som jag läser då. 

Där står ju målen. Det är ju egentligen samma mål, men i planen (LPP) står det vad jag skall 

göra” (E19). Eleverna beskrev att de använde de lokala pedagogiska planeringarna för att 

veta vad de ska göra och för att kontrollera att de fått med det som krävdes för att nå godkänt 

eller fördjupade kunskaper. ”Det är rätt så viktigt med min IUP, den får mig att tänka på 

målen jag ska klara. Jag tittar efter i min kalender ibland. Fast inte så ofta… I slutet av teman 

eller inför prov kollar jag av att jag har nått målen i LPP: n. Känns mer att man vet hur man 

gör för att nå målen med LPP: n” (E15). I samtalen kring IUP och LPP nämnde eleverna att 

LPP gjorde det tydligare för dem att veta vad och hur de skulle göra.”Hmm, jag vet inte vad 
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som stod i mitt senaste IUP. Jag går in för varje ämne. Jag tar reda på vad som behövs för att 

nå godkänt och så tittar jag på vad som ska vara med. Planerna (LPP) vi får av lärarna är 

som mitt IUP. Jag läser dem ganska noga och tittar vad som ska göras och vad som ingår” 

(E5). 

Fältanteckningar från ett samtal med lärare 2 i klass X arbetslag – Ovidkommande som 
redskap för lärandet 

L: Vi utgår från vår LPP, tillsammans med eleverna går vi igenom vad temat går ut på. I 

LPP: n anges nivåerna, vad alla skall kunna och vad som krävs för ”fördjupade kunskaper”. 

Jag upplever ibland att elever suckar över nya mål i LPP när nya områden startar. Pendeln 

har slagit över. Tror vi måste justera detta. I ämnet bild har jag gått ifrån LPP, vissa ämnen 

måste få vara mer praktiska. Bild ingår dessutom i andra ämnen, som NO och historia. 

Läraren beskriver att eleverna signalerat att de inte klarar av nya mål i alla ämnen. Elevernas 

agerande fick respons och resultatet blev att de arbetade mer praktiskt utan pedagogiska 

planeringar som styrde i vissa ämnen. 

 

Diskussion 

Studiens resultat kopplas till begreppen deltagande och medvetande som framkommer i den 

teoretiska ramen samt de tre olika faserna i analysmodellen (figur 1). Detta ger en bild av 

elevernas deltagande i arbetet avseende IUP med skriftliga omdömen. Eleverna gör medvetna 

val och deltager på olika sätt. Vilken typ av aktörskap som framträder är avhängigt på hur 

implementerad, bemästrad och approprierad praktiken avseende IUP med de skriftliga 

omdömena är.  

Resultatet visar att såväl elever och lärare på X-skolan är medvetna om att elever skall 

ha en enskild IUP och att den bygger på de skriftliga omdömena. Eleverna är medvetna om att 

en ny IUP skall skrivas varje termin och de uttrycker att det är viktigt för dem personligen. 

Eleverna anser att arbetet med IUP med de skriftliga omdömena kan betraktas som ett 

klargörande redskap för lärandet. De känner till att de kan påverka sin IUP och att de är 

delaktiga tillsammans med lärare och föräldrar då den skrivs. IUP med skriftliga omdömen är 

en del av deras skolpraktik, lika självklar som exempelvis scheman, lektionssalar och raster. 

IUP med de skriftliga omdömena är implementerad enligt de politiska beslut som överlagts i 

Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006).  
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Implementering av mål är en ständigt pågående process. Eleverna handlar inom ramen för de 

kommunikativa spelregler som förväntas och enligt de mönster som de uppfattar som viktiga. 

Dokumenten ingår som självklara moment i deras skolpraktik. Eleverna ser IUP med 

skriftliga omdömen som en av många delar som bygger upp skolans verksamhet, vilket visar 

på ett bemästrande utifrån analysmodellen.  

Resultatet visar också att trots att eleverna känner sig delaktiga gör de inte IUP: n till en 

naturlig del av verksamheten. Många upplever den svårfattlig och att det är svårt att förstå 

målen. Dagligen förtydligar lärarna mål för eleverna, men eleverna kopplar inte samman sina 

egna IUP- mål med den undervisning som sker. För eleverna är IUP: n ett ovidkommande 

redskap för lärandet. De förstår inte nyttan av IUP: n i praktiken, vilket betyder att de inte 

approprierar enligt analysmodellen. 

Skolverket (2010) lyfter fram att IUP med skriftliga omdömen har tendenser att i allt för 

hög grad bli individorienterade, utan att relatera till den omgivande miljön. Vilket skulle 

kunna vara en möjlig orsak till varför eleverna beskriver IUP: n som ovidkommande och inte 

kopplar samman dokument och praktik. 

 Kunskaper är inte något man har, utan något man använder och som ens handlingar uttrycker 

enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). En relation mellan dokument och 

handling behöver alltså skapas. Jag menar att detta inte sker genom att ta steg efter steg enligt 

analysmodell (figur 1). Istället bör mål implementeras efter hand som lärare ser att eleven 

bemästrar dem för att sedan implementera nya mål. En löpande implementering av nya mål 

möjliggör en anpassning mellan IUP: n och skolpraktiken. En utvecklingszon skapas där 

eleven är mottaglig för stöd och förklaringar kring svårfattliga moment från läraren. Det är 

viktigt att eleven själv är delaktig som aktör för att skapa utveckling inom ramen för de 

möjligheter som erbjuds. Elevernas delaktighet ökar då de ges möjlighet att ”äga” sin IUP i 

klassrumssituationen. De behöver känna sambandet mellan att IUP: n är viktig för dem och 

deras utveckling inte bara i skolan utan även utanför skolans väggar för att minska känslan av 

svårfattlighet och ovidkommande.  Genom att reda ut detta samband görs chanserna större att 

eleverna approprierar kunskap som kan omsättas i praktiken (Illeris, 2007). Av resultatet 

framgår att eleverna får veta hur de skall arbeta genom de lokala pedagogiska planeringarna. 

Eleverna beskriver IUP: n som ovidkommande och att LPP: n på ett tydligare sätt anger 

målen för arbetet i klassrummet. Genom att knyta elevernas individuella mål till målen i de 

lokala pedagogiska planeringarna kan dessa både bli synligare och mindre ovidkommande.  



20 
 

Enligt Skolverket (2010) anser många elever att det går för lång tid mellan 

utvecklingssamtalen för att de individuella utvecklingsplanerna skall kunna tjäna syftet som 

resultatuppföljning tillräckligt väl. Detta faktum försvårar kopplingen mellan redskap och 

handling. Regelbundna avstämningar mellan lärare och elev och implementering av nya mål 

förankrade i det pågående arbetet gör IUP: n bemästrad även mellan utvecklingssamtalen. 

Lärarnas funktion är att vägleda eleverna in i nya utvecklingszoner genom att visa på 

förmågor elever bemästrar och ge tips på förmågor som behöver arbetas vidare med. Detta 

bidrar till att klargöra svårfattliga mål och att göra IUP: n mer levande och approprierad i 

skolpraktiken. 

Tid för reflektion kring mål i förhållande till det arbete som sker ”här och nu” kan 

läggas in under lektionstid, som en återkommande punkt på schemat. Inledningsvis bör 

reflektionssamtalen vara lärarledda för att se till att artefakter och miljöer inbjuder till samtal 

där alla elever ges utrymme. Läraren deltar för att klargöra mål, ställa öppna frågor, men även 

för att få ta del av elevernas tankar om pågående arbete.  Den gemensamma reflektionen får 

betydelse för lärprocessen genom att elevens utvecklingszon utmanas. Enligt Emsheimer 

(2005) skiljer sig reflektion från vanligt tänkande genom att den är målinriktad och genomförs 

med systematik där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya. När 

eleven med hjälp av andra rör sig mot gränserna för sin utvecklingszon sker lärande enligt 

Vygotskij (1999). Reflektionen klargör olika individuella mål, vilket kan medvetandegöra 

eleverna om olika sätt att tänka och förhålla sig till kunskaper.  På detta sätt menar jag att 

målen görs meningsfulla i praktiken genom att klargöras och aktiveras.  

Att lära innebär att förändras och inom ramen för den praktik som elever befinner sig 

kommer de ständigt att befinna sig i olika utvecklingszoner när de lär nytt. Kan läraren med 

hjälp av IUP med skriftliga omdömen klargöra hur eleverna tar steg från att bemästra till att 

appropriera nya kunskaper med stöd av tidigare uppsatta mål har ett stort steg tagits mot ett 

levande IUP som ett redskap för lärandet.  

 

Konklusion 

Eleverna kunde koden för hur den individuella utvecklingsplanen skulle hanteras, men de var 

inte brukare av artefakten i praktiken. Anledningen till detta var att IUP: n inte tillskrevs 

mening av eleverna i praktiken. Eleverna använde de lokala pedagogiska planeringarna som 
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redskap för lärandet. De kunde koppla ihop dessa planer med innehållet under lektionstid. 

Skolan behöver ta lärdom av elevernas redskapsanvändande och koppla IUP målen till det 

som händer ”här och nu”. Dokumentet behöver bli mer föränderligt.  IUP: n får inte vara ett 

låst system, utan ett redskap som det är möjligt för eleverna att använda. I sökandet efter nya 

vägar för hur arbetet med IUP med skriftliga omdömen skall ske går det inte att ha 

förutbestämda mål. Ur ett pedagogiskt perspektiv väcker detta frågor om hur nya 

tillämpningar för IUP: n skall se ut. Detta är den stora utmaningen som skolsystem, lärare och 

politiker behöver ta ställning till framöver i samarbete med eleverna. 
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