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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bedömning i ämnet idrott och hälsa och 

elevens IUP (Individuella utvecklingsplan) samt hur bedömningen kan bli rättvis. 

 

 

För att uppnå syftet i studien använde jag mig av tre frågeställningar.  

 Är IUP en väg till bedömning enligt lärarna? 

  Påverkar arbetet med IUP eleverna i ämnet Idrott och hälsa anser idrottslärarna? 

 Kan en bedömning bli rättvis om IUP är olika utformade enligt lärarna? 

 

Studien har en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Jag intervjuade sex idrottslärare på fem olika 

skolor i Sverige. Skolorna var storleksmässigt likvärdiga och lärarna hade liknande utbildningar. Jag 

valde skolor enligt bekvämlighetsprincipen vilket innebär vad som var lättast genomförbart för mig. 

Ramfaktorteorin och skolperspektivet är de teoretiska perspektiven som används i studien.    

 

Resultatet visar att IUP är ett dokument som används på olika sätt i skolan. De flesta skolorna arbetar 

enbart med dokumentet inför och vid utvecklingssamtal. Detta beror till stor del på ramfaktorernas 

påverkan, det vill säga tid och resurser. Lärarna använder IUP som verktyg för bedömning. Då för att 

få en överblick om en betygsättning skulle vara oklar. Lärarna tror att IUP påverkar eleverna positivt 

då det är en formativ form av bedömning. Detta kräver dock att dokumentet faktiskt används i större 

utsträckning än idag. Lärarna anser att dokumentet bör se likadant ut i hela landet. Detta för att 

underlätta för alla parter.  

 

Slutsatsen i studien är att om tiden fanns skulle dokumentet vara ett mer brukbart medel vid 

bedömning och även som stöd vid den formativa undervisningen. IUP bör även vara ett lika utformat 

dokument som används på lika användningsområden i hela landet detta skulle skapa en större 

förståelse samt mer naturlig användning av dokumentet för alla inblandade parter. Vad gäller rättvis 

bedömning är det ett av lärarens uppdrag som visat sig vara mycket svår och komplext. 

Nyckelord: IUP, bedömning, formativ, summativ, ramfaktorer. 
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1. Inledning 

 

Undersökningar visar att arbetet med IUP i Sveriges skolor har stora brister vad gäller hur 

de används. På våren 2009 kritiserades 69 av 105 granskade skolor av 

skolinspektionen.(Skolverket 2010) Detta för att de inte uppfyllde de krav som finns för 

skriftliga omdömen. Många skolor kritiserades för att deras omdömen inte var tillräckligt 

kopplade till de nationella styrdokumenten. Denna bild ser likadan ut än idag enligt 

Skolverkets undersökningar från 2010.(Ibid) Det som allt för ofta bedöms är elevernas 

attityder och beteende istället för deras kunskapsnivå.  Vissa skolor ger betygsliknande 

omdömen i ”flit och ordning”, detta trots att omdömena inte ska behandla beskrivningar 

eller utvärderingar av elevens personliga egenskaper. (Lärarnas nyheter 2012-04-09) 

 

I läroplanen står det att eleven skall sträva efter att: 

 

Utveckla ett allt större ansvar för sina studier och utveckla förmågan att själv 

bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de 

egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

Och att lärarens ansvar syftar till att: 

 

Genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja 

elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, utifrån kursplanernas krav 

allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, med 

utgångspunkt från föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem 

om studieresultat och utvecklingsbehov och vid betygssättningen utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.(Lgr11, sid 

18) 

 

Enligt läroplanen finns det tydliga direktiv hur en bedömning ska ske utifrån angivna 

betygsmatriser. Detta är lika för alla skolor i Sverige. Vad gäller IUP finns det inga 

riktlinjer för utformning av dokumentet eller direktiv hur de ska skrivas.  Jag har för avsikt 
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att undersöka just detta i min studie, det vill säga sambandet mellan bedömning i ämnet 

idrott och hälsa och elevens IUP samt hur bedömningen kan bli rättvis. 

 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bedömning i ämnet idrott och hälsa 

och elevens IUP samt hur bedömningen kan bli rättvis. 

 

För att uppnå syftet i studien använde jag mig av tre frågeställningar.  

 Är IUP en väg till bedömning enligt lärarna? 

  Påverkar arbetet med IUP eleverna i ämnet Idrott och hälsa anser idrottslärarna? 

 Kan en bedömning bli rättvis om IUP är olika utformad enligt lärarna? 

 

IUP är en förkortning för Individuella utvecklingsplaner. I texten kommer denna 

förkortning att användas.  

 

2. Bakgrund  

 

Jag kommer i detta kapitel att ta upp definitionen av betyg och bedömning med fokus på 

IUP och tidigare forskning.  

2.1 Individuella utvecklingsplaner 

 På 1980- talet genomfördes förändringar i skolans uppbyggnad. Utbildningsreformerna 

och den decentraliserade skolan blev mer mål och resultat formad och för att få ett ökat 

inflytande från högre nivåer lades större fokus på detaljerade dokumentationer på enskilda 

elever. Det skulle nu finnas dokumenterat underlag för utvecklingssamtal, IUP och 

åtgärdsprogram. De nationella målen bröts ned och granskades, varje ämne för sig. (Hult, 

2011) Hult(2011) menar vidare att detta kan en pedagogisk planering göra, det vill säga 

tydligöra och definiera vad eleven behöver utveckla kunskapsmässigt och se det som ett 

steg i bedömningsprocessen. Läraren ska i IUP beskriva för eleven samt föräldrarna vilka 

mål som ska uppnås och vilka metoder som ska användas för att uppnå dessa. IUP ska vara 

framåtsyftande och inte fokuseras på det förflutna. Läraren skall tydligt förklara hur eleven 

ska övervinna eventuella svårigheter och förklara att åtgärder kan införas i form av 

åtgärdsprogram, detta för att hjälpa eleven om så är nödvändigt. Det ska finnas en tydlig 

strategi i vad eleven behöver göra för att uppnå målen. Läraren bör tydligt förklara att ett 
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samarbete mellan lärare, föräldrar och elev kommer att ske, detta för att uppnå så goda 

resultat som möjligt. I IUP kan även rektorn på skolan ha åsikter och lägga in punkter som 

ska arbetas med och åtgärdas. Det kan handla om elevens eget ansvarstagande och 

engagemang för ämnena i skolan samt den sociala utvecklingen. (Ibid) 

 

 Lundahl (2011) menar att arbetet med IUP skapar förträffliga tillfällen att vägleda 

eleverna från punkt A till punkt B. Författaren menar att man ska utgå från tre 

feedbackriktningar.  

 

1. Var är eleven nu? 

2. Vart ska eleven? 

3. Hur ska eleven komma dit? 

 

Det är viktigt menar Lundahl (2011) att elevens last inte blir för stor att bära utan att 

läraren tillsammans med föräldrarna hjälper eleven att nå målen. En vanlig fälla är enligt 

författaren att läraren ger för individuella kommentarer och omdömen till eleven. Det kan 

istället handla om problem i helklass, som inte alls är till en enskild individ, utan gällande 

svårigheter hos flera personer och grupper. Läraren sparar, menar författaren tid och kraft 

genom att särskilja individuella problem och problem i klassen under de enskilda samtalen. 

(Ibid) 

 

 

I Lgr 11 står det att läraren ska, 

 

Genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja 

elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. (Lgr 11) 

 

Vilket ska leda eleven till de givna mål som finns samt främja elevens kunskapsutveckling 

tillsammans med eleven och föräldrarna. 

 

2.2 Då och Nu  

Forsberg och Wallin (2006) hävdar att människan lever i samhället med strävan efter 

kunskapsutveckling och betydelsen av dess nödvändighet. Läroplanen är och var även förr 
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ett sätt för staten att leda skolan och ur ett längre perspektiv även manövrera vårt samhälle. 

Under 1900 – talet skedde förändringar i samhället och i med detta skulle barnen ifrån sina 

hushållssysslor och ut i arbetssamhället där de gjorde mer nytta för staten. Enligt Forsberg 

och Wallin (2006), är det, och har alltid varit lärarens ansvar att undervisningen sker efter 

läroplanens alla regler. Lärarens uppdrag är bestämt genom läroplanen. (Ibid)  

 

Enligt författarna finns det olika typer av bedömning som kan ha olika påverkan på 

eleverna. Två exempel är summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning 

betyder att en summering sker av hur eleven kunskapsmässigt ligger till, exempelvis 

genom prov eller betyg i slutet av årskursen.  Den formativa bedömningen är däremot en 

del av undervisningen och mer som ett stöd för eleven. Mellan lärare och elev är dialogen 

större vid formativ bedömning och är till för elevens lärandeprocess och utveckling. Black 

och William´s studier visar att formativ bedömning har stor och positiv påverkan på 

elevernas lärande då den utförs med hög kvalitet. Studien visar även att ”svagare” elever 

förbättrar sina resultat i högre grad än med den summativa bedömningsformen.  

Författarna menar att lärarens egen inställning till bedömning är otroligt viktig. Detta 

beroende på hur läraren själv ser på lärande. Det vill säga om läraren anser att kunskap är 

något som överförs från en person till en annan, att förståelse kommer först senare samt att 

belöningar är viktiga inslag kan formativ bedömning vara svårt att motivera. Forskarna 

menar däremot att om läraren ser lärandet som en pågående process där utbytande av 

kunskaper och mötet med andra människor är viktigt är formativ bedömning ett bra 

alternativ. En formativ bedömning kräver kommunikation mellan olika parter, vilket i sin 

tur leder till stor utveckling. Detta kan genomföras genom exempelvis IUP. Ett exempel på 

summativ bedömning är nationella prov som politiskt skapats för att kontrollera resultaten 

i skolorna och bedöma kunskapsnivå på ett enklare sätt. Detta har gjort att större fokus 

läggs vid strategierna för bedömning och betyg samt insamling av bedömningsbara 

material.  (Black, P & William, D, 1998) 

 

Det står i grundskoleförordningen utformad 2010 följande, 

 

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha 

ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling 

bäst kan stödjas.(Skollagen, 2010 §15) 
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Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig IUP ge omdömen om elevens 

kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som 

eleven får undervisning i, och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå 

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

(skollagen, 2010.§16) 

I IUP får det förekomma omdömen kring elevens utvecklingsprocess så länge det är inom 

ramen för läroplanen samt med rektorns godkännande. Under samtal mellan förälder, elev 

och lärare ska alla överenskommelser dokumenteras i elevens IUP. Dock är det rektor som 

avgör om utformningen av dokumentationen slutligen ska skrivas i utvecklingsplanen, 

detta i och med att den utförs utifrån varje enskild skola. (Lgr 11)  

 

Wedman (1983) tar upp i en rapport som Skolöverstyrelsen gjort att eleverna ofta inte vet 

vad de blir bedömda på och att detta är mycket negativt då vetskap om vad lärandet 

innebär är otroligt viktigt för fortsatt kunskap. Författaren menar att detta sedan lång tid 

tillbaka har varit en problematik och att det troligen kommer fortsätta om inte ändringar i 

systemet sker. (Wedman 1983, s 39)  

 

Detta förtydligar Carlgren (2002) i ett citat, 

Man kan ju inte veta vad det är man ska kunna innan man kan det. Det är först 

när man har förstått något som man förstår vad man har förstått. (Carlgren, 

2002. s. 25) 

 

2.3 Vad är det som bedöms? 

Pettersson (2005) menar att en persons kunskaper inte kan testas vid ett och samma 

provtillfälle utan.  Det skulle behövas många tillfällen för att göra detta samt under en lång 

tidsperiod. De traditionella provtillfällena är enligt författarna ett stickprov av det samlade 

kunnandet. Pettersson (2005) menar, att det är av viktigt att påminnas att bedömningar är 

begränsade till både form och innehåll, vilket innebär att det grundas på ett urval som 

sedan bedöms efter generella mått. Författaren hävdar vidare att proven ger en förmaning 

om vad som är viktigt att kunna för eleverna, detta för att kunna ge dem en likvärdig 

bedömning.  
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Pettersson (2005) hävdar, att för att förklara elevens kunskaper och den skedda 

kunskapsutvecklingen är det viktigt att under ett flertal tillfällen analysera hur eleven löst 

problem och arbetat vid flera tillfällen. Det finns enligt Pettersson (2005) flera 

frågeställningar läraren kan arbeta med för lättare se elevernas lärprocess. 

Exempel på dessa är: 

 

• Har eleven försökt lösa/arbeta med uppgiften? 

• På vilket sätt har eleven förstått uppgiften? 

• På vilket sätt har eleven löst/arbetat med uppgiften?  

• Vilka kunskaper har eleven visat att han/hon behärskar vid sitt arbete med uppgiften? 

(Pettersson, 2005 s. 38) 

 

När dessa frågor besvarats kan läraren, menar Pettersson (2005), göra en bedömning 

utifrån sin tolkning av elevens kunskaper. Betyg och bedömning har enligt vad 

undersökningar visat haft stor betydelse för elevernas lärande. Broadfoot och Gipps (1999)  

hävdar att inlärningen påverkas av hur bedömningen faktiskt sker. (Broadfoot, P. 1999) 

Inlärning inträder olika beroende på individen och lärandet hos eleverna har visat sig 

påverkas av hur bedömning och undervisning sker. (Pettersson, 2005) En bedömning, som 

har en positiv inverkan på lärandet, främjar elevernas självkänsla och ger eleverna tilltro 

till sin egen förmåga vilket sker genom en analys av elevens kunnande från lärarens sida. 

Sker inte denna analys finns risken, enligt författaren, att elevens självkänsla sänks och 

tron på egen kunskap blir betydligt mindre. Enligt Pettersson (2005) är en flexibel miljö för 

lärande viktig för elevens utveckling. Det är även viktigt att elevens kunskaper testas på 

olika vis tillexempel muntligt, skriftligt och genom handlingar. (Ibid) 

 

2.4 Olika typer av bedömning 

Betyg och bedömning har en lång tradition i den svenska skolan. (Skolverket, 2002 s. 125) 

I och med samhällets strukturförändringar har även betygsättningens principer förändrats 

över tid.  Betygen har och är fortfarande av vikt både för skola och för elever. Betygen 

innebär viktiga yttringar för alla inblandade parter och det finns fyra funktioner som ligger 

till grund för varför överhuvudtaget betygsättning ska förekomma. 

 



7 

 

• Informationsfunktionen: visar elevernas kunskaper utifrån det målrelaterade system vi 

har idag. Eller ur ett relativt system, hur eleven utvecklas i förhållande till de andra 

eleverna. 

 

• Motivationsfunktionen: betygen kan ur ett elevperspektiv ses som motivation för att öka 

sin kunskapsnivå och på så sätt få bättre betyg. 

 

• Urvalsfunktionen: innebär att betygen används som verktyg vid urval för arbete och 

högre studier. 

 

• Kontrollfunktion: betygen ska spegla och värdera skolans verksamhet på en central nivå. 

  

 Eklöf (2011) beskriver att det funnits tre olika sätt att betygsätta sedan hundra år tillbaka. 

De tre olika sätten är, ett relativt, ett absolut och ett mål- relaterat system för betyg. Fram 

till mitten på 1900- talet har vi haft det absoluta betygssystemet i Sverige. Det fokuserade 

på kunskapen eleven hade och inte en jämförelse mellan olika elevers kunskaper. Då hade 

man en annan syn på kunskap och pedagogerna i skolan hade inga likartade kunskapsmål 

att sträva efter som idag. Eleverna bedömdes efter en sjugradig skala utifrån sina 

kunskaper, på samma sätt vi gör idag det vill säga A - Fx. 

 

Det relativa betygssystemet baserades på hur mycket eleven kunde i en jämförelse med de 

andra eleverna och inte på vad eleven själv presterande. Dagens målrelaterade betygsystem 

liknar till stor del det absoluta. Det vill säga att fokus ligger på vad eleven kan och inte i 

jämförelse med andra elevers kunskaper. Idag är det utifrån läroplaner och stadgar elevens 

kunskaper granskas och i relation till dessa sker en betygsättning. (Eklöf 2011) Lundahl 

(2011) menar att om validiteten ska ses över i betyg och bedömning idag bör eftertanke ske 

om och hur ett resultat används vid bedömning. Författaren anser att det tydligt bör 

granskas vad det egentligen är som mäts och hur resultaten ska tolkas för att se vad eleven 

verkligen kan. Är mätningarna opålitliga bör försiktighet vidtas om resultaten används som 

underlag för betyg. Det är av stor betydelse att eleverna vet vad som ligger till grund för 

bedömningen för att den ska vara trovärdig och giltig. Detta kräver i sin tur att läraren har 

en tydlig och strukturerad bild om vad som faktiskt ska bedömas i de olika momenten. 

(Ibid) 
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2.5 Föräldrar och läroplaner 

Skolan och hemmet har under senare tid större samverkan för att skapa en mer främjande 

utveckling för eleven. Detta har blivit tydligare i och med införandet av IUP som är 

utformad för elev, lärare och föräldrar. 

 

 Enligt Lpo 94 var skolans uppdrag att stimulera individen och främja inhämtandet av 

kunskap. Detta stod i Lpo 94 som nu övergått till en ny läroplan, Lgr 11. 

 

I samarbete med hemmet skall skolan skapa ansvarskännande människor och 

samhällsmedborgare enligt skollagen. (skollagen Kap. 2).  

 

Skolan skulle vara ett kompletterande stöd för hemmet och ett samarbete skulle ske 

parterna emellan. Eleverna skulle utifrån Lpo 94 arbeta efter givna mål vilket ökade 

kvalitetsutvecklingen i svenska skolan tillskillnad från hur man arbetat med tidigare 

läroplaner. Läraren ska tillsammans med föräldrarna arbeta för att främja elevens fostran 

samt regler kring normerna i skolan. Läraren ska enligt Lpo 94, 

 

Samverka med och fortlöpande informera föräldrar om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet. 

(Lpo 94)  

 

Läraren har även som uppgift att ha en föräldrakontakt där de talar om elevens behov och 

utveckling. Detta för att nå kommande mål. (Lpo 94). 

 

I Lgr 11 framkommer det att, 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska  

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling 

och lärande. (Lgr 11)  

 

Vilket innebär att skolan bör skapa de bästa förutsättningarna för varje elev tillsammans 

med hemmet. Det står vidare i Lgr 11 att alla som arbetar i skolan ska, 
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Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

skolans innehåll och verksamhet.(Lgr 11) 

 

Föräldrarna ska alltså tillsammans med pedagoger utveckla skolans innehåll och 

verksamhet. Detta för att skapa en god inlärningsmiljö för det enskilda barnet. 

Ett av de mål som står oförändrade mellan de två läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 är vad 

lärarens faktiska uppdrag är, 

 

Samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.(Lgr 11, 

Lpo 94) 

 

Skola och hem ska ha en god kommunikation vad gäller elevens skolgång, detta för att 

främja elevens möjlighet till utveckling. Detta kräver involverade föräldrar som tar sitt 

ansvar vad gäller barnets skolgång. För att genomföra denna kommunikation krävs 

hjälpmedel i form av dokument som exempelvis IUP. 

  

 2.6 Syftet med IUP? 

IUP ska finnas som ett stöd för elevens lärande i skolan. Det är skolans ansvar att alla 

elever får en individuellt anpassad undervisning och att det sker en uppföljning av den 

skedda utvecklingen. En IUP ska alla elever i grundskolan erhålla. Denna skriftliga plan 

ska uppdateras minst en gång/termin i samband med utvecklingssamtalet som sker 

tillsammans med eleven och föräldrarna. Utvecklingssamtalet utvärderar elevens 

kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och de kunskapskrav som 

finns i samtliga ämnen. Under utvecklingssamtalet används IUP som verktyg för 

utveckling, dokumentet får föräldrarna och eleverna med sig att behålla. Dokumentet är 

utformat i två delar: omdömen samt en framåtsyftande planering. Läraren förklarar elevens 

lärandeprocess samt ger klarhet i vad eleven behöver utveckla samt hur detta ska ske, allt 

för att öka elevens möjligheter till ökad kunskap och utveckling. Läraren betygsätter här 

inte eleven även om det ibland kan likna en bedömning. I och med att alla IUP ser olika ut 

på alla skolor innebär det att en jämförelse kan vara svår. Allämna råd har funnits sedan 



10 

 

tidigare i skolverkets stadgar om den skriftliga IUP. I och med förändringar i form av den 

nya skollagen, skolförordningen och de nu samlande läroplanerna behövde förändringar 

inom området ske.  Allmänna råd är en rekommendation av vad lärare, rektorer och 

huvudmän bör samt kan handla efter för att uppfylla de krav som finns i bestämmelserna. 

Allmänna råd är till för att inverka på den positiva utvecklingen som finns för att främja en 

enhetlig rättstillämpning. Råden ska följas då skolan inte handlar på ett sätt som gör att 

kraven i bestämmelserna uppfylls. (Skolverket, 2012.03.30)  

 

Skolverket förklarar dessa två delar ingående, det vill säga vad som ska ingå i en IUP. Det 

ska finnas en formativ form av bedömning och en framåtsyftande planering. 

 

 En framåtsyftande planering 

Under utvecklingssamtalet sker den framåtsyftande planeringen och både elev och 

förälder kommer då ha möjlighet att påverka innehållet i den. I den delen av IUP 

sammanfattas gemensamt de kunskaper eleven ska utveckla och även hur detta arbete ska 

gå till. Detta för att eleven ska utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. (Skolverket 

2012.03.30) 

 

2.7 Forskning kring IUP 

Forskning om IUP i de olika skolformerna uppvisar att dokumenten främst ger 

bakåtblickande bedömningar samt utvärderande beskrivningar av eleven. Det har visat sig 

att formuleringarna strävar mer mot mål att uppnå för den enskilda eleven än mål som 

verksamheten ska sträva mot. Detta betyder att IUP har både formativa och summativa 

inslag. Dock är den summativa formen mer framträdande. Detta är dock anmärkningsvärt 

då IUP introducerades för att förstärka den formativa bedömningsformen. (Andreasson, 

2007. s. 74) 

 

Skolverket publicerade en rapport om IUP och ämnesbedömningar våren 2010. Rapporten 

visar att tidigare undersökningar överrensstämmer med dagens mönster hur arbetet ser ut. 

Rapporten bygger på undersökningar från 80 skolor där dokumentinsamling skett samt en 

intervjustudie med lärare, elever och föräldrar på 4 skolor och en rikstäckande enkät där 

1800 skolor deltog. Det visade sig i rapporten att personliga omdömen är vanliga, att 

insatser av beskrivande sort saknas samt att ansvaret främst läggs på föräldrar och elev. 
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Det visade sig i rapporten att dokumenten ses som ett stöd för målstyrning och 

måluppfyllelse. De flesta lärare, elever och föräldrar som deltog i studien ställer sig dock 

positiva till IUP och dess användning. (skolverket, 2010. s. 48) 

 

Andersson (2008) skriver i sin avhandling, Elevplanen som text, att utvecklingsplanerna är 

från lärarens sida ett sätt att visa sin profession samt utvärdera sin undervisning genom 

elevernas kunskaper. En annan aspekt är att dokumentet ska användas i ett friskrivande 

syfte för skolan. Dokumentationen är alltså viktig för att skolan ska kunna påvisa åtgärder 

skolan åtagit under elevens skolår om behovet funnits. (Andreasson, 2007. s. 73)  

 

Andreasson (2007) skriver om pedagogisk dokumentation utifrån den pedagogiska 

filosofin Reggio Emilia. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi där arbete med 

dokumentation används som arbetsverktyg. (Andreasson, 2007. s.166-167) Detta då 

elevdokumentation ses som otroligt viktig,  

 

Att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktivt kunskapsskapande 

subjekt, samt att utgöra utgångspunkten för barnens fortsatta utforskande och 

kunskapsskapande. (Andreasson, 2007, s 166)  

 

Denna typ av arbetsätt grundar sig i utbyte av kunskap både mellan barn och vuxna. Det är 

inom denna pedagogiska metod otroligt viktigt att se alla barn. Detta vid alla pedagogiska 

sammanhang, även vid undervisning, utvecklingssamtal, samt skriftliga dokument. 

(Andreasson, 2007. s.166-167) 

    

2.8 Ingen gemensam form 

Idag finns inga krav på en gemensam utformning eller bearbetning av kursplanen eller 

kunskapskraven i skolan, inte heller hur IUP ska vara utformad. Det finns inga krav på att 

lärarnas planeringar ska redovisas för föräldrar och elev under läsåret. Dock finns rätten 

för föräldrar och elever att informeras om syftet med undervisningen i skolan och dess 

planerade genomförande. Det finns även fasta mål och betygskriterier i styrdokumenten 

som gör bedömning mer likvärdig i hela landet. (skollagen § 13) Skolan har en lång och 

gedigen historia vad gäller betyg och bedömning. Många faktorer påverkar elevernas 

lärande allt från summativ - och formativ bedömning, lärarens teknik i undervisning, 
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hemmets delaktighet och så vidare. Olika betygsystem har funnits över tid vilket i sin tur 

lett fram till IUP framväxt.  

 

 

3. Teoretisk ansats 

 

Studien grundar sig i en ansats om ramfaktorteorin. Jag har valt att ha den då ramfaktorer 

har visat sig ha stort inflytande i skolan.  

 

3.1 Ramfaktorteorin 

 Ramfaktorer är i sig faktorer som har inverkan på vardagen i skolan. Ett exempel på detta är 

IT som har introducerats i skolan under de senaste åren. En lärdom andra länder försökt 

förmedla till Sverige är att den nya tekniken måste och bör ses som en vinst av användarna 

samt användas som ett redskap för den dagliga pedagogiska verksamheten samt ett sätt att 

föra dokumentation på. Ur användarens perspektiv bör den tekniska utrustningen ses som 

positiv för att den ska användas på daglig basis. Möjligheten att utbyta erfarenheter med 

internationella kontakter blir större. Detta kan ske, menar författarna Hylén och Ullman 

(2003) genom Europeiska skoldatanätets webbplats för bland annat rektorer och skolor. 

Skolorna kan genomföra samarbeten, detta i form av utvärderingar och utvecklande av 

utvecklingsstrategier för verksamheterna. Denna form av informationsteknik ger skolan unik 

möjlighet att kommunicera och stärka rektorerna och deras pedagogiska arbete. (Ibid, 2003) 

 

 Det finns ett flertal faktorer som spelar in i undervisningen för lärare, både inre och yttre, 

exempel på detta är ramfaktorer och ramfaktorteorin som tidigare nämnts. Dessa har påverkan 

på undervisningen utan att läraren kan direkt påverka det, exempel på detta är tid, resurser och 

gruppens storlek. Dessa faktorer, ramfaktorer är alltså de begränsande ramarna som har stor 

påverkan på hur undervisningen i skolan utförs och bedrivs. Tillbaka i tiden var skolan en, i 

större utsträckning mer styrd plats där ramfaktorerna tog mycket större utrymme än den gör i 

nuläget. Det finns idag förelagda mål istället för ett förelagt innehåll som följs i skolan. Detta 

gör att det blir en mer mottaglig form av ramar menar Linde, som är professor i pedagogik 

(2006. s, 67). På mitten av 1900-talet lades lektionerna i blockliknade fält. Läraren kunde då 

ha mer sammanlagd tid till förfogande då lektionerna lades ihop för mer effektiviserad 
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undervisning. Linde (2006. s, 68) hävdar att denna typ av upplägg är möjlig även idag om 

lärare trots de yttre begränsande rambetingelserna, arbetar ihop, kollegor och skolledning. 

Detta för att skapa en mer anpassningsbar miljö som bidrar till att lärare, trots ramfaktorer kan 

få ett ökat frirum för aktiviteter som tidigare inte fick utrymme med de tidigare ramarna. 

(Linde, 2006. s, 68) Läraren påverkas även av inre faktorer, det vill säga det som varje person 

har med sig från sina tidigare erfarenheter. Exempel på detta är kunskap, självkänsla, 

självförtroende, intresse samt prioriteringar som pedagog (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, 

s.93). 

 

De ramfaktorer som har stor betydelse för lärarens arbete med exempelvis IUP, handlar om 

resurser. Till exempel går det använda den digitala IUP, vilket har både för och nackdelar. 

Skolorna behöver i större utsträckning god tillgänglighet av datorer och detta kräver i sin tur 

kompetensutveckling hos användarna. Denna typ av kompetens kan påverka pedagogernas 

användningsområde kring datorerna vilket även gör att lärare och elev kan arbeta tillsammans 

i en större utsträckning. Genom mer arbete kring datorer ökas möjligheterna till ökad 

lärprocess samt att den digitala kompetensen ökar i landets skolor. (diu, s14) 

 

 Lindström & Lindberg (2011) skriver att bedömningen påverkar elever och lärare både 

positivt och negativt beroende på dess utformning. Är bedömningen enbart summativ menar 

Lindström & Lindberg (2011) att den kan bli stämplande och utpekande för eleven. Om den 

istället skulle vara formativ skulle eleven enligt författaren uppfatta bedömningen som ett 

stöd. Ur lärarens perspektiv är bedömning av olika slag mycket påverkad av ramfaktorer. 

Författaren menar att den största aspekten som påverkar arbetet är tillgången av tid och 

resurser. (Ibid. s. 250) 

 

Annerstedt (2002) skriver i artikeln, Betygsättning i idrott och hälsa, liksom Lindberg (2005) 

hävdar, att all form av dokumentation kräver otroligt mycket tid. Ofta finns inte denna tid 

schemalagd vilket har stor påverkan på lärarnas inställning till dokumentation för bedömning 

enligt författaren. Varje lärare måste ha beslutat vad, när och hur dokumentationen ska ske. 

Detta är enligt Annerstedt (2002) nödvändigt om bedömning ska kunna genomföras. 

(Annerstedt, 2002. s. 136-137 ) 

 

I idrottsämnet menar Annerstedt (2002) är det vanligt att läraren för skriftliga anteckningar 

som exempelvis loggbok, idrottsjournal eller använder videoinspelning. Detta är mycket 
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tidskrävande men ett bra sätt att arbeta med dokumentation för senare bedömning. Stora 

elevgrupper påverkar även detta arbete men det är ramfaktorer som är svåra att påverka.(Ibid) 

Både lärare och elever värnar generellt om varenda minut på idrottstimmarna och dessa ska 

avses för fysisk aktivitet samtidigt som den teoretiska delen i ämnet får allt större plats. 

En stor del av detta är i form av läxor och skrivningar i exempelvis träningslära. Andra 

moment som regler, taktik, teknik och så vidare kan redovisas muntligt och kroppsligt under 

idrottslektionen och behöver inte examineras i skrift. Dock är muntliga redovisningar svårare 

att bedöma då de tar lång tid, kräver mycket systematik och är svåra att i efterhand återberätta, 

när läraren skall ge feedback till föräldrar och elever vid samtal. De muntliga redovisningarna 

är tillskillnad från skriftliga prov där det dock krävs att läraren skapar väl utformade frågor 

som visar elevens kunskaper samt förståelse i ämnet. (Annerstedt, 2002. s. 136-137 ) 

 

 

4. Syfte 

Syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bedömning i ämnet idrott och hälsa 

och elevens IUP samt hur bedömningen kan bli rättvis. 

 

För att uppnå syftet i studien använde jag mig av tre frågeställningar.  

 

 Är IUP en väg till bedömning enligt lärarna? 

 Hur påverkar arbetet med IUP eleverna i ämnet Idrott och hälsa anser idrottslärarna? 

 Hur kan en bedömning bli rättvis om IUP är olika utformade enligt lärarna? 

5. Metod 

 

Studien har en kvalitativ ansats i form av intervjuer. (se bilaga 1) Jag intervjuade sex 

idrottslärare på fem olika skolor i Sverige. Skolorna var storleksmässigt likvärdiga och 

lärarna hade liknande utbildningar. Jag valde skolor enligt bekvämlighetsprincipen. 

Intervjuerna spelades in och tog ca 45 min vardera. Efter genomförandet av intervjuerna 

transkriberade jag dem och dokumenterade detta i skrift. Inga bortfall skedde och 

upplägget av arbetet gick enligt planerat. 
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5.1 Den kvalitativa intervjun 

Jag har arbetat efter vad som kallas en kvalitativ studie. Detta betyder att fokus ligger vid 

”mjuka data” som i detta fall är kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Detta sker 

enligt Patel & Davidson (2003, s. 14) genom verbala analysmetoder. Intervjuerna 

genomfördes med hög grad av strukturering vilket innebär att frågorna ställs i en fastställd 

ordning. Jag valde denna form av intervjuer med låg standardisering, vilket enligt författarna 

är den vanligaste av intervjuer. Den intervjuade personen får fritt svara på mina i förväg 

planerade frågor. Intervjuteknik är något som ska tränas på vilket gjordes innan de verkliga 

intervjuerna ägde rum. Jag genomförde en sådan testintervju på min vän som arbetar som 

svenskalärare. Detta bör genomföras på grund av att underlätta samt säkra den ”riktiga” 

intervjun menar författarna. (Patel & Davidson 2003, s. 84)  

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 

något fenomen. (Patel & Davidson, 2003 s. 78).  

 

Alla parter i ett samtal är medskapare fast har olika roller hävdar Patel & Davidson. 

intervjupersonen kan alltså inte i förhand planera eller inverka på frågornas svar eller veta 

vad det ”riktiga” svaret är. (Patel & Davidson 2003 s.78) 

 

5.2 Urval 

Sex informanter valdes ut och intervjuades. De intervjuade är lärare i ämnet idrott och hälsa 

och arbetar på olika skolor förutom två av lärarna som arbetar på samma skola. 

Intervjupersonerna valdes efter bekvämlighetsprincipen vilket innebär att de utvalda 

personerna finns i närområdet och i min bekantskap. Jag valde att intervjua både kvinnor och 

män dock var kön inget som jag valde att lägga fokus vid. Alla sex har likvärdig utbildning 

inom ämnet Idrott och hälsa. Till min fördel hade jag inget bortfall och intervjuerna 

genomfördes på tidigare bestämd plats och tid. 
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5.3 Genomförande 

När jag valt ämne och syfte för min uppsats började funderingar kring vilka frågor som kunde 

vara aktuella vid intervjuerna. Ett PM utformades som jag hade för avsikt att stödja mig på 

vid mina funderingar kring studien samt vid utformningen av intervjufrågorna. När 

intervjufrågorna utformats blev det totalt 11 stycken. Jag gjorde ett aktivt val att genomföra 

studien i Stockholmsområdet men även i andra kommuner. Detta för att få en större bild av 

arbetet med IUP i skolorna i Sverige. Dock var det geografiska inget jag valde att fokusera på 

men kan komma att vara intressant vid vidare forskning. 

Jag valde att ta kontakt med de sex lärarna via telefon. Jag frågade om de ville delta i studien 

samt vad innehållet skulle beröra.  Alla sex delta i intervjuerna och vi bokade då in tid och 

plats för möten. 

 

Intervjuerna genomfördes vid sex olika tillfällen och tog ca 45 minuter. Till en början hade 

jag som tanke att genomföra alla intervjuer på en och samma vecka men detta gick inte att 

genomföra rent praktiskt så spridningen på intervjuerna fick bli något större. Intervjuerna 

genomfördes i enskilda rum och samtliga fick frågan om inspelning var tillåtet, vilket 

samtliga lärare ansåg det vara. Jag antecknade även noteringar som jag skulle använda ifall 

inspelningen skulle misslyckas.  Frågorna ställdes i en bestämd ordning och form, detta för att 

få den ordning på frågorna som jag tänkt. 

 

5.4 Databearbetning 

Efter genomförda intervjuer transkriberade jag dem. Detta var ett tidskrävande arbete men 

viktigt för att få en större förståelse samt fördjupning i svaren. Jag analyserade sedan 

resultatet och utsåg de delar jag tyckte var betydelsefulla för mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag valde ut citat som jag tyckte ha väsentlighet för studien och för resultatet.  

 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Jag kommer här förklara på vilka grunder jag gjort mitt val av metod och om detta har 

betydelse för resultatet i studien. Patel & Davidson (2003) menar att begreppen validitet och 

reliabilitet bör appliceras vid arbete med kvalitativ metod men dock inte i lika stor 

utsträckning som vid en kvantitativ studie. Valet att genomföra en kvalitativ studie gjordes för 

att jag ansåg detta vara det bästa för min studie. Jag menar liksom Patel & Davidson (2003) 
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att giltigheten i en kvalitativ studie inte enbart är skildrad i datainsamlingen. Giltigheten 

genomsyrar istället forskningens alla delar i undersökningen. (Patel & Davidson, 2003. s, 

103) 

 

5.6 Etiska aspekter 

Jag har utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. (www.vr.se) Patel & 

Davidson (2003) beskriver vikten av att ge informanten information om vad och vilka 

rättigheter denne har i lång tid före intervjun. Detta gjorde jag genom kontakt via telefon. 

Sedan via ett informations brev som skickades ut på mail där studiens syfte framgick, vad och 

hur informantens bidrag skulle användas och att intervjun var anonym. När avtalad tid och 

datum närmade sig ringde jag och gav fullständig information om mötet samt närmare hur 

genomförandet av intervjun skulle gå till. Informanterna som intervjuas ska enligt författarna 

(2003) ha vetskap om att de medverkar frivilligt i undersökningen och har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. (Patel & Davidson 2003, s. 71) 

 

Alla intervjuade godkände att inspelningen genomfördes och att intervjuerna skulle 

transkriberas efter genomförandet. Jag förklarade även att ingen skulle nämnas vid namn i 

studien vilket alla godkände. 

 

6. Resultat och analys 

 

I denna del redovisas resultatet samt analys av de sex genomförda intervjuerna. I intervjuerna 

ställdes 11 frågor. I resultatet redovisas de intervjufrågor vars svar hade relevans för studien. 

Vissa svar framkom på redan ställda frågor vilket gjorde frågorna överflödiga. Alla frågor är 

alltså inte redovisade dvs. 3,7, 10,11finns inte redovisade var och en för sig. Avsnittet består 

av underrubriker som gör det lättare för läsaren att följa upplägget.  Analys sker direkt efter 

varje underrubrik, detta för att tydligöra texten för läsaren, detta för att det, enligt mig är 

lättare att följa en analys i anslutning till aktuell text. Det första avsnittet förklarar de 

intervjuade lärarnas namn i form av en kod och en kortare beskrivning av deras utbildningar. I 

texten används hakparanteser […]., vilket innebär att text som varit irrelevant då tagits bort. 
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6.1 Intervjudeltagare 

 I studien förhåller jag mig till etiska principer om sekretess, alla intervjuade personer 

kommer att introduceras med ett kodnamn. Dessa kodnamn är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är i denna 

studie irrelevant vilket kön de intervjuade lärarna har, då detta inte är något jag valt att 

fokusera på. 

 

Lärare 1 arbetar på en förortsskola med ca 300 elever från F-9. Läraren har utbildat sig på 

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och varit arbetsverksam i två år. Läraren 

arbetar heltid för mixade åldrar. 

 

Lärare 2 arbetar på samma förortsskola som lärare 1, med ca 300 elever från F-9. Läraren har 

arbetat en lång tid som idrottslärare och har liksom sin kollega ovan utbildat sig på Gymnastik 

och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Läraren arbetar heltid och har varit arbetsverksam i 

skolmiljö i ca 40 år. 

 

Lärare 3 arbetar på landsortsskolan med ca 300 elever. Läraren är verksam i alla åldrar från F-

9 Läraren började som förskolelärare och lärare i so/no och utbildade sig sedan till 

idrottslärare. Arbetar nu på heltid som lärare i Idrott och hälsa sedan 6 år tillbaka. 

 

Lärare 4 är på en småstadsskola med ca 350 elever sedan 4 år. Läraren är utbildad lärare för 

gymnasiet i idrott och hälsa och biologi. Men arbetar nu som grundskolelärare, årskurs 4-9 i 

idrott och hälsa. 

 

Lärare 5 är idrottslärare på en landsortsskola med 200 elever. Läraren arbetar med årskurserna 

F-6 och har utbildat sig inom idrott och hälsa vid lärarprogrammet i Linköping. Läraren har 

varit verksam i ca 5 år. 

 

Lärare 6 arbetar på en småstadsskola med ca 350 elever. Läraren arbetar med olika årskurser 

mellan F-9 och har utbildat sig vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm med inriktning 

Idrott och hälsa samt matematik. Läraren har arbetat i ca 8 år på skolan. Totalt arbetar lärarna 

på fem stycken olika skolor. 
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6.2 Så arbetar skolorna med IUP 

Jag ställde frågan, Hur arbetar ni med IUP? till samtliga intervjuade lärare. Lärare 1 berättar 

att de använder sig av färdiga mallar på nätet. De ska enligt läraren klicka in förutbestämda 

meningar som ska passa in på elevens profil. Detta menar lärare 1 blir mycket opersonligt och 

väljer istället att även kommentera med egenskrivna meningar. Lärare 2 menar liksom lärare 1 

att,  

 

Vi har skolwebben som är ett färdigt koncept. Det finns färdigskrivet vad 

eleverna ska kunna sen får man klicka in kommentarer Det är vad de kan sen 

finns det en annan del som är vad de ska utveckla, och sedan finns det en tredje 

del hur man ska göra detta vartefter barnen lär sig.  

 

När lärare 3 fick frågan berättade denne att IUP är ett dokument som fylls i vid 

utvecklingssamtalet med eleven och vårdnadshavare. Man sparar dokumentet och följer upp 

arbetet vid nästa utvecklingssamtal. Lärare 4 berättade att hela kommunen använder ett 

nätbaserat program. Elever, lärare och föräldrar har egna inloggningar till sidan. Alla lärare 

lämnade in sina skriftliga omdömen, LPP:er (lokal pedagogisk planering) och matriser. 

Utifrån dem gör sedan eleverna upp sin egen IUP med stöd från sin mentor och 

vårdnadshavare. 

 

Lärare 5 berättar att de i vanliga fall arbetar med ett program via nätet. Dock är detta system 

under uppbyggnad vilket gör att de på skolan skriver IUP för hand. Skolan utför 

utvecklingssamtal två gånger per år och lärarna skriver IUP under dessa träffar tillsammans 

med elev och föräldrar. Lärare 6 förklarade att de låter eleven skriva ett dokument emellan 

utvecklingssamtalen om hur det går i varje ämne i skolan, en slags reflektion. Detta dokument 

tas sedan hem till föräldrarna och tanken är att barn och förälder tillsammans ska se över 

detta. Det följs sedan upp vid utvecklingssamtalet tillsammans med läraren. Det förs då in 

information på datorn. Lärarna väljer en mening som finns färdig och som passar in på eleven 

och hur utvecklingen har gått och vad som ska arbetas mer med.   
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Analys och diskussion 

Samtliga lärare använder sig av ”förtryckta” mallar som dokumenteras via dator när den 

individuella utvecklingsplanen ska utföras. (s, 20) Enligt skollagen §13 finns det dock inga 

bestämda mallar för hur detta dokument ska utformas vilket gör att alla skolor har olika 

utformade IUP. Liksom Hult (2011) menar ska IUP vara ett verktyg för läraren att beskriva 

för eleven samt föräldrarna vilka mål som ska uppnås och vilka metoder som ska användas. 

Dokumentet ska vara ett framåtsyftande hjälpmedel som är till för elev, föräldrar och lärare. 

Enligt samtliga lärares svar är alla förtryckta vilket exempelvis lärare 1 tycker är mycket 

opersonligt och flera av lärarna väljer istället att komplettera med egenskrivna kommentarer. 

Lärare 6 använder sig av en mer formativ metod med ett ”mellansamtal” med eleven, eleven 

får då själv reflektera över pågående process i skolan för att senare samtala med både 

föräldrar och slutligen lärare på utvecklingssamtal. Detta liksom Lundahl, (2011) menar är en 

bra metod för reflektion från samtliga inblandade parter, samt påverkar elevens lärande och 

förståelse positivt. (Lundahl, 2011) 

 

6.3 IUP syfte 

Fråga nr 2 var, vad är syftet med IUP, enligt dig? Lärarna hade olika tankar om syftet med 

dokumentet. Lärare 1 berättade, 

 

Asså […] jag har svårt att se syftet med IUP. Jag fårstår ju syftet med 

utvecklingssamtalen och så men jag tycker inte IUP är anpassat för vårt område 

där föräldrarna har svårt att förstå språket och målen som står på pappret. 

Syftet i det stora hela är väl att föräldrarna ska få koll på hur barnen ligger till i 

skolan och hjälpa oss. Men som sagt det är svårt i vårt område. 

 

Lärare 2 menar att, syftet är att få varje elev att utvecklas optimalt. Läraren gillar inte den 

förtryckta metoden som de har idag. Samtidigt har idrottsläraren har många elever och inte 

hinner skriva eget och personligt på varje elevs dokument. Läraren väljer istället att skriva på 

de elever som anses behöva de personliga kommentarerna mest. Lärare 3 svarade på frågan, 

  

IUP är för mig ett levande dokument som borde följas upp oftare än vid 

utvecklingssamtalet, den visar ju främst på elevens starka och svaga sidor, vad 

man behöver jobba mer med och vad man ska tänka på för att nå minst godkänt 
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i alla ämnen och gärna sikta högre än så. Jag tycker den ska vara tydlig och 

konkret så att man förstår vad som menas och vad som ska göras. 

  

Detta hade lärare 4 liknande tankar kring och menade att syftet med IUP är precis vad 

förkortningen står för, en individuell utvecklingsplan. Med det menas att varje elev ska ha en 

plan som främjar deras behov och leder till en så god utveckling som möjligt. IUP ska vara 

framåtsträvande och forma eleverna till en positiv utveckling.  

En IUP ska inte innehålla resultat som eleverna ska uppnå utan hur de ska 

jobba för att nå dessa resultat.  

Lärare 5 menade att syftet är att alla som är inblandade i elevens skolgång ska ”ha koll” på 

elevens utveckling.  Vidare sa läraren att, 

Ibland känner jag att man har en IUP bara för att man ska ha det, liksom jag 

tror det kostar mer än det smakar. 

Lärare 6 var inne på liknande spår som de andra lärarna och menade att syftet med IUP är att 

vägleda eleven och skapa möjlighet för reflektion samt påverkan.  

Eleven kan ju faktiskt själv påverka och sätta upp mål för vad som komma 

skall[…] jag tycker om tillfället att sitta ner och prata med mina elever, det är 

ju i och för sig utvecklingssamtalet mer då[…]. 

 

Analys och diskussion 

Lärarna har en spridd syn vad gäller syftet med dokumentet. Lärare 1 ser svårigheter med 

dokumentet då det finns ramfaktorer som spelar in. Dessa i form av svårigheter med språket i 

deras område. Varken föräldrar eller elever förstår de förtryckta dokumenten vilket skapar ett 

stort hinder. Lärare 4 anser dock syftet vara det namnet står för, en Individuell 

utvecklingsplan. Läraren menar vidare att varje elev ska få en egen utformad plan för sin 

skolgång. Skolverket skriver att syftet med de Individuella utvecklingsplanerna ska vara just 

detta det vill säga en utvecklande plan för varje enskild elev. (Skolverket 2012.03.30)  Planen 

ska vara framåtsyftande och i form av en formativ dialog. Om dialogen mellan lärare och elev 

är större skapar detta en större lärandeprocess. Detta tydliggör Björklund Boistrup (2006)  att 

forskarna Black och Williams studier visar. Det vill säga att formativ bedömning har stor och 



22 

 

positiv påverkan på elevernas lärande. Deras studie visar även att ”svagare” elever förbättrar 

sina resultat i högre grad. Vilket i grund och botten är tanken med dokumentet, det vill säga 

en framåtsträvande utvecklingsprocess. Dock skiljer sig förståelsen för dokumentet från ett 

svårtolkat syfte till en kartläggning av elevernas kunskapsutveckling. Lärare 6 pratar om 

vikten av själva samtalet och att eleven själv kan påverka och sätta upp mål. Läraren menar 

sedan att det faktiskt är utvecklingssamtalet som ligger till grund för detta och inte själva 

dokumentet IUP. (s, 21-22) 

6.4  Arbetet med IUP 

Hur aktivt arbetar ni med IUP? Var min nästa fråga som varierade i svaren. Lärare 1 berättade 

att de på skolan inte arbetar särskilt aktivt med detta. Dock skulle det kanske behövas då 

föräldrarna borde vara mer delaktiga i elevernas skolgång. På lärare 2 skola berättade läraren 

att, 

 

Den fylls i inför utvecklingssamtalen. Alla sitter här och det är suck och stön. Så 

nej inte aktivt skulle jag inte påstå, man har varken tid eller lust egentligen och 

speciellt inte då vi har brist på datorer på vår skola. 

 

 Lärare 3 hade en mer aktiv strategi vid arbetet med dokumentet och berättade att de arbetar 

med en ämnesmatris i idrott o hälsa. Läraren bedömer eleverna i 8 utvalda områden utifrån 

Lgr 11. Eleven får se dokumentet och har chans att diskutera med läraren och med sina 

föräldrar angående dokumentet. Eleven får en kopia med sig hem efter utvecklingssamtalet 

och ett förvaras på skolan till nästa samtal. Läraren kan även föra extra samtal med eleverna 

om matrisen om behovet av tydliggörande finns. Matrisen gör det tydligt o konkret vad som 

förväntas av eleven i ämnet. Dock anser läraren det är svårt att få fram det önskade resultatet i 

en stor idrottshall med många elever som ständigt är i rörelse. 

 

På lärare 4 skola arbetades det även där aktivt med dokumentet, 

Vi jobbar väldigt aktivt med IUP på vår skola. IUP är ett levande dokument och 

inte bara något man ska kolla på en gång per termin. Innan ett område börjar 

får eleverna gå in och kolla igenom LPP för att se vad som krävs för att nå de 

olika målen inom just det området[...] Efter ett avslutat arbetsområde får 

eleverna gå in och fylla i matrisliknande papper och själva bedöma hur de 
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anser att det gick och även skriva vad de kunde ha gjort bättre. Allt detta leder 

till att de kan lägga upp nya mål i sin IUP som de kan jobba mot. Vi lägger 

mycket tid på detta men jag tycker det visar ett bra resultat. 

 

Lärare 5 skola skiljde sig från lärare 3 och 4 och berättar att de fylls i vid utvecklingssamtalen 

och arbetas inte speciellt aktivt med under resten av terminen. Läraren berättar att det inte 

finns tid för ett mer grundläggande arbete med dokumenten men om det skulle gjort det 

kanske det skulle vara ett mer aktivt arbete. 

 

Lärare 6 är inne på liknande spår som lärare 5 och förklarar att mer än vad som tidigare 

nämnts arbetas den inte med. Det vill säga inför och vid utvecklingssamtalen. Men 

undervisningen ändras inte med elevernas IUP i åtanke. 

 

 Analys och diskussion 

På samtliga skolor arbetas det med IUP, dock skiljer sig arbetet mycket i hur kontinuerligt 

detta görs. Lärare 3 och 4 redogör att skolorna att skolorna arbetar aktivt med dokumenten 

och att eleverna är mycket delaktiga i och under arbetet. Lärare 1, 2, 5 och 6 arbetar inte 

aktivt med dokumenten men skulle till viss mån önska att det fanns tid för det. I nuläget 

arbetas dokumentet med under utvecklingssamtalen och har ingen vidare uppföljning. (s, 23-

24) I Annerstedt (2002) artikel betygsättning i idrott och hälsa, liksom även Lindberg (2005) 

hävdar, tar dokumentation otroligt mycket tid. Liksom lärarna hävdar finns inte denna tid 

schemalagd vilket påverkar lärarnas inställning till denna typ av dokumentation. Lärarna på 

en av skolorna sitter och suckar och stönar när dokumenten ska utformas inför 

utvecklingssamtalen. Detta på grund av ramfaktorerna som spelar in med begränsad tid och 

begränsade resurser. (Annerstedt, 2002. s. 136-137) Lärare 2 berättar vidare att de har få 

datorer på skolan vilket även spelar in på tillgängligheten för att utföra arbetet vilket i sin tur 

gör processen än mer komplicerad.    

 

6.5 Rättvis bedömning 

Fråga nr 5 var vad är en rättvis bedömning, enligt dig? Denna fråga ansåg samtliga lärare svår 

att svara på. Lärare 1 ansåg att det var svårt i och med att skolorna ser olika ut och eleverna 

har olika förutsättningar. Skolorna bör enligt lärare 1 ha samma system i hela landet, samt ha 
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samtal på skolorna om hur de ska tolka målen. Detta så bedömningen inte sker på en 

individnivå där enskilda lärare tolkar målen utan att alla på skolan strävar åt samma håll.  

 

Ibland känns det som att vi på vår skola tänker på helt olika sätt, oss lärare 

emellan. 

 

Lärare 2 menar att en rättvis bedömning utgår från läroplanens förmågor. De ska vara 

nedspaltade så både lärare, elev och föräldrar förstår innehållet. Stockholms stad har även 

bedömnings matriser till hjälp som läraren tycker är en jättebra hjälp att granska vid 

bedömning. Läraren menar vidare, 

 

Sen tror ju inte jag på att något kan bli rättvist så länge det är människor som 

bedömer människor, det är svårt, det är jättesvårt. 

 

Lärare 3 tyckte frågan var mycket svår att svara på men svarade efter en stund av 

resonerande, 

 

Rättvis till hundra procent är i princip helt omöjlig att vara när man som jag 

arbetar ensam i en stor idrottshall med många elever som rör sig hela tiden som 

sagt, lektionen är ju endast 45 minuter och det blir svårt nästintill omöjligt [...] 

Jag anser och tror att jag har en skaplig koll på eleverna och kan ge dom en 

schysst bedömning[…]. 

 

Lärare 4 är inne på lärare 2 spår och berättar att en rättvis bedömning är att alla elever blir 

bedömda efter samma förutsättningar. Då krävs det en regelbunden diskussion på alla skolor 

och även olika skolor emellan hur man ska tolka målen i respektive ämne utifrån läroplanen. 

Det är även viktigt att varje lärare ser till att alla elever får samma förutsättningar för att nå 

dit. Lärare 5 anser att detta är ett otroligt svårt område och ifrågasätter, 

  Vem avgör vad som är rättvist? 

 Läraren berättar vidare att följa de styrdokument som finns är det mest rättvisa och att alla 

elever bedöms efter dessa. Lärare 6 menar liksom lärare 5 att rättvis bedömning är att eleven 

vet vad som bedöms och på vilket sätt bedömningen sker. Att följa styrdokumenten är 
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självklart menar läraren men det kräver också att undervisningen är upplagd på ett sätt så att 

den gynnar alla elevers utveckling. 

 

Analys och diskussion 

Samtliga lärare anser detta vara ett svårt område. Dock hänvisar de flesta till de faktiska 

styrdokument som finns att följa. (s, 25-26) Dessa dokument är lika i landet till skillnad från 

de Individuella utvecklingsplanernas utformning där det inte finns några tydliga direktiv. 

(skollagen § 13) Lundahl (2011) menar att lärarens tydlighet är viktig för att eleven ska förstå 

vad som faktiskt bedöms. Betygens betydelse för elevens framtid är mycket betydelsefull i 

dag vilket gör det än mer viktigt att den är rättvis och rätt. (Lundahl, 2011) Lärare 1 menar att 

det även på den enskilda skolan är skilda strategier för hur bedömning ska ske. Är det då 

möjligt att få en likvärdig bedömning i hela landet? 

 

6.6 IUP ett medel för en rättvis bedömning 

Nästa fråga var anser du IUP vara ett medel för bedömning? 

 

På denna fråga svarade lärare 1 att det delvis är det. Läraren ansåg att elevkonferenser skulle 

vara bättre det vill säga en bättre dialog mellan lärare. Lärare 2 menar liksom lärare 1 att den 

kunde vara det om den arbetades om, 

 

Ja, om den inte är utformad som den är nu. Jag tycker att om vi tar elever som 

inte uppnår målen så tror jag bara den knäcker en elev snarare än att hjälper. 

Jag skulle önska att man fokuserade på ett ämne där man ser potential istället 

för alla på en gång och då låta de andra ämnena vila. Men så funkar inte skolan 

men jag tror att eleverna funkar så. Asså[…]att se möjligheten att klara ett 

ämne, få höra det, vilket i sin tur kan ge motivation. 

 

Läraren menar vidare att en IUP för en elev som är duktig är enkelt. 

 



26 

 

Jag skulle istället vilja att det fanns någonting, exempelvis om vad det är som är 

viktigast just nu, och hur ska vi lyckas med det. Så tror jag eleverna måste 

känna att de lyckas med någonting. 

 

Lärare 3 ansåg att det kan vara ett verktyg men anser att det måste avsättas mer tid för att 

kunna arbeta med dokumentet. Idag finns det ingen tid för detta arbete som är mycket 

tidskrävande. 

 

Svaret på frågan från lärare 4 blev, 

 

Ja det tycker jag om den används formativt. Alltså att den används ofta och 

mycket. Tyvärr försvinner mer och mer undervisningstid för dokumentation 

vilket jag tycker är tråkig. Detta påverkar även undervisningen alltså vi får mer 

tid att se vad eleverna kan vilket i sin tur är det som ska bedömas. 

 

Lärare 5 menar att det är en väg till bedömning men samtidigt kanske en omväg. Eftersom det 

inte i lärarens fall är ett aktivt dokument menar läraren att det som tidigare nämnts bara tar tid. 

Läraren anser snarare att fler utvecklingssamtal borde införas under terminen, då det är 

samtalen som skapar förståelse inte pappret. 

 

Lärare 6 var något tveksam till frågan och svarade, 

 

Jo, till viss del, den är ju bra för mig för att få en överblick men annars vet jag 

inte riktigt. Det är ju jag som utformar undervisningen och jag ska ju ha koll på 

vad mina elever kan. Men som sagt för att snabbt få en överblick är den ju bra. 

 

Läraren berättar vidare att eleven blir mer medveten om vad som bedöms på deras sätt att 

arbeta med IUP, det vill säga emellan utvecklingssamtalen och efter tillsammans med 

föräldrar och lärare. 

 

Analys och diskussion 

Lärarna anser återigen att en stor ramfaktor spelar in i arbetet med IUP, tid. Eftersom tiden 

inte finns för att arbeta aktivt anser de flesta lärarna att dokumentet i nuläget inte är en väg till 

bedömning. Dock påpekas det att om det skulle arbetas formativt som Lindahl & Forsberg 
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(2006) menar är bedömning med vägledning och fler samtal det ultimata. Detta skulle då 

kunna vara ett bättre medel för bedömning. Lärare 5 påpekar att det är samtalet som skapar 

förståelsen och att fokus istället borde läggas vid fler samtal istället för på dokumentation. 

Denna förståelse menar även Lundahl (2011) är viktig för elevernas fortsatta lärande. 

Pettersson (2005) menar vidare att betyg och bedömning har genom undersökningar visat ha 

stor betydelse för elevernas lärande.  Lärare 2 anser även att fokus också ska läggas på vad 

eleven faktiskt kan och att det är viktigt att eleverna känner att utvecklingen är positiv. 

Inlärning träder, enligt Pettersson (2005) in olika beroende på individen och lärandet hos 

eleverna. Detta har visat sig påverkas av hur bedömning och undervisning sker. (Pettersson, 

2005) En bedömning, som har en positiv inverkan på lärandet, främjar elevernas självkänsla 

och ger eleverna tilltro till sin egen förmåga vilket sker genom en analys av elevens kunnande 

från lärarens sida. (Pettersson, 2005 s, 26-27) detta anser lärare 5 att samtalet gör. 

 

  6.7 Om IUP såg lika ut i landet?  

Fråga nr 8, skulle det underlätta om IUP såg lika ut i landet?  

Denna fråga var lärarna ganska eniga om. Lärare 1 berättade att detta skulle vara det ultimata 

för alla inblandade parter. Eleverna skulle vid byte av skola ha mer material med sig om vad 

och hur eleven ska arbeta i skolan. Detta menade även lärare 2 det vill säga att det skulle vara 

jättebra. Lärarna skulle då få tydligare struktur i hur arbetet med dokumentet skulle se ut 

vilket skulle höja viljan att arbeta mer med dokumentet. 

Även lärare 3 var mycket positiv till förslaget och berättade att, 

 

Det tror jag skulle vara toppen! Jag tror faktiskt att en "mall" skulle kunna göra 

bedömningen lättare och rättvisare än vad den kanske visar idag. Det beror ju 

även på hur den är formulerad och vad som ska bedömas. De yttre faktorerna 

som lokaler, klasstorlek och så vidare spelar ju stor roll även om man ska utgå 

från en mall, men jag tror ändå det skulle underlätta. 

 

Lärare 4 kopplar detta till aspekten av byte av arbete för lärare och förklarade att det skulle 

vara skönt. Läraren berättar om när ett byte av jobb sker är det skönt att känna sig ”hemma” 

inom områden som ser lika ut på alla skolor. 
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Lärare 5 menar att det skulle vara bra men att det skulle krävas mycket arbete med 

dokumentets utformning. Detta så det passar alla delar av Sverige.  

 

 

Är vi ute efter en rättvis bedömning är det ju självklart att det blir bättre om 

alla har samma verktyg för att göra IUP. Men då är det väldigt viktigt att den 

varianten som ska användas är bra. Just detta att vi borde få tydligare direktiv 

från skolverket. 

 

Lärare 6 ställde sig något mer reserverad till frågan och berättade att det inte spelar någon 

större roll då det är ett mycket tidskrävande arbete hur dokumentet än är utformat. 

 

Analys och diskussion 

De flesta lärarna är positivt inställda till ett och samma dokument i hela Sverige. Dock kräver 

detta att dokumentet är väl formulerat och passande för alla områden i landet.  Flera av 

lärarna menar att detta skulle underlätta både för elever och lärare om exempelvis byte av 

skola eller arbete skulle ske. Detta skulle göra att informationen om eleverna är tydliga och 

likadant utformade samt att läraren känner en trygghet i ett gemensamt dokument. Det finns 

idag ingen gemensam form för hur dokumentet ska vara utformat. Dock finns rätten enligt 

skollagen att föräldrar och elever ska informeras om syftet med undervisningen i skolan och 

dess planerade genomförande. Som tidigare nämnts finns det fasta mål och betygskriterier i 

styrdokumenten som gör bedömning mer likvärdig i hela landet trots dokumentets skillnader. 

(skollagen § 13)  Lärare 6 påpekar dock att det inte skulle spela någon roll om dokumentet var 

lika utformat då det fortfarande är en fråga om ramfaktorer som tid och resurser. (s, 28-29)  

 

6.8 IUP påverkan på eleverna i Idrott och hälsa 

Fråga är nr 9, hur påverkar arbetet med IUP ämnet Idrott och hälsa? 

Svaren på denna fråga var i hög grad positiva men skiljde sig något. Lärare 1 berättade att det 

förhoppningsvis har en bra påverkan. Dock är detta svårt att säga, läraren menar vidare att 

själva samtalet med eleven är det som är det viktigaste snarare än dokumentet i sig. 

 



29 

 

Lärare 2 menar att förståelsen av dokumentet är viktig för dess påverkan och att det är 

individuellt. Det beror på hur tydligt läraren skriver i IUP. Detta så att eleven förstår 

innehållet och vad det betyder. 

 

Lärare 3 ansåg att IUP påverkar eleverna mycket positivt i och med ämnesmatrisen som 

används i idrott o hälsa. Redan från årskurs 1 får eleverna och föräldrarna se var barnet ligger 

till utifrån målen och vad de behöver tänka på, på detta arbetssätt blir det tydligare och mer 

konkret och i sin tur lättare att förstå. Dessutom har läraren ingen möjlighet att delta på alla 

utvecklingssamtal utan kan bli synlig och påverka via matrisen istället. 

 

Feedback är enligt lärare 4 viktigt vilket dokumentet skapar, 

Den har en positiv påverkan, tycker jag. Eleverna är mer medvetna om vad de 

behöver utveckla för att nå högre upp i målen och varje elev får en bra feedback 

från mig som lärare om hur de ska höja sig ytterligare ett snäpp. 

Lärare 5 menade att dagens utformning inte riktigt var det ultimata. Dock anser läraren det 

vara bättre nu när det skrevs för hand, detta på grund av påverkande ramfaktorer  

 

Det har en mer positiv påverkan för eleven nu när vi skriver för hand på grund 

av att systemet ligger nere. Jag skriver mer personliga kommentarer nu men å 

andra sidan tar det mer tid för mig att skriva IUP. Jag märker själv att jag ju 

fler IUP jag skriver desto mindre skriver jag på varje elev... tyvärr.  

 

Att det påverkar de som är duktiga i ämnet på ett positivt sätt men de som är svagare på ett 

negativt sätt menar lärare 6 vara ett problem. Detta sker trots att dokumentet ska vara 

framåtsyftande. 

 

Eleverna som är svagare ser ofta bara till det negativa i dokumentet och inte på 

hur vi tillsammans ska komma uppåt och framåt i utvecklingen.  
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Analys och diskussion 

I stora drag tror lärarna att det har en positiv påverkan på ämnet och i sin tur eleverna. De 

menar att eleverna blir mer medvetna om vad de faktiskt ska kunna. Detta kan kopplas till 

Lundahl (2011) som menar att lärarens tydlighet är viktig för elevernas kunskapsutveckling. 

Vet eleven vad den ska lära sig samt hur detta ska ske kan eleven utvecklas mer och fortare. 

Lärarna har svarat liknande vad gäller vikten av att eleven vet vad de ska kunna, dock 

poängterar lärare 1 att dokumentet i sig inte är det viktigaste utan samtalet. Tidsaspekten är 

återigen en återkommande ramfaktor. Lärare 5 menar att i och med att deras IUP skrivs för 

hand i nuläget så utförs dokumentationen med olika mycket entusiasm.(s, 29-30) Detta blir i 

sin tur en påverkande ramfaktor det vill säga brist på utrustning, som i detta fall var ett 

inaktivt datasystem. Lärarna pratar även om att föräldrarna har möjlighet att påverka 

undervisningen vilket det står i Lgr 11 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska 

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling 

och lärande. (Lgr 11)  

 

Dock framkommer det att beroende på område är föräldrarna mer eller mindre involverade i 

barnens skolgång, detta trots läroplanens mål om detta. 

 

7. Avslutande diskussion  

  

Jag kommer i följande avsnitt föra en diskussion kring det som uppkommit av resultat och 

analys. 

  

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan bedömning i ämnet idrott och hälsa och 

elevens IUP samt hur bedömningen kan bli rättvis. 

 

För att uppnå syftet i studien använde jag mig av tre frågeställningar som jag har valt att dela 

upp i underrubriker för att skapa en tydlighet för läsaren. Diskussion kring var och en kommer 

ske för att slutligen föra en avslutande analys av studien. 
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Är IUP en väg till bedömning? 

Lärarna i studien anser att IUP skulle kunna vara en väg till bedömning. Dock menar de att 

det inte är det fullständigt i dag. Jag tror dokumentet skulle vara ett medel för bedömning om 

det dels såg likadant ut i hela landet men även var utformat på ett formativt och mer 

vägledande sätt. Idag finns, enligt mig möjlighet till egna tolkningar som i sin tur skapar en 

oklarhet vad gäller dokumentet. Vägen till bedömning är komplex och kräver mycket tid och 

dokumentation. Ramfaktorer är något som visat sig ha en otroligt stor påverkan på i vilken 

utsträckning skolorna arbetar med dokumentet. Tiden som krävs finns inte vilket i sin tur 

skapar en negativ påverkan kring arbetet med dokumentet. (Linde, 2006) Lärarna anser att 

grundtanken med IUP är att samtliga inblandade parter ska få en större förståelse samt 

möjlighet till större samarbete mellan dessa. Det är viktigt att bedömningen snarare hjälper än 

stjälper eleven samt skapar en förståelse hos barnet och föräldrarna. (Pettersson, 2005) Lärare 

har en betydelsefull roll för elevernas skolgång och ledningen på skolan måste, enligt mig 

kontrollera om dokumenten används på ett relevant sätt. Alla har vi minnen från vår skoltid 

både positiva och negativa. Jag tror de positiva minnena skulle vara fler om eleverna själva 

kunde påverka sin skolgång mer än vad som görs idag. Vad gäller IUP som väg till 

bedömning anser jag att om eleven själv har en större insikt i dokumentet, vilket inte, enligt 

studien, sker tillräkligt idag skulle den ha större betydelse både för lärare och elev. (Lindberg,  

2011)   Det är i själva verket kanske skolans utformning av dokumentet som gör att det inte 

nyttjas i den grad som lärarna i grund och botten verkar vilja. 

 

Jag ställer mig frågande till, hur ofta förnyas dokumentet? Skulle dokumentet se annorlunda 

ut om det inte var den enskilda skolan som utformade dokumentet utan eleverna själva. Det 

borde kanske finnas en referensgrupp bestående av just personer i målgruppen som 

tillsammans utformade ett gemensamt dokument för skolan och kanske för hela landet. Detta 

skulle även göra dokumentet mer anpassat för personerna det faktiskt gäller, det vill säga 

eleverna själva. En tolvåring kan vara oerhört mogen och vet själv hur det ultimata 

dokumentet ska vara utformat för att hjälpa eleven. Genom att samarbeta med en 

referensgrupp får skolan en inblick i hur eleverna själva vill utforma dokumentet för att ge en 

större förståelse. Jag anser att skolan skulle växa som enhet genom att se dokumentet ur ett 

elevperspektiv. Detta är något som borde vara en självklarhet inom alla områden om 

människor arbetar med personer i en annan åldersgrupp än sin egen, anser jag. 
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Hur påverkar arbetet med IUP eleverna i ämnet Idrott och hälsa? 

 Resultatet visar att lärarna tror att dokumentet påverkar eleverna positivt. Detta för att 

eleverna får en insikt i vad de behöver kunna och vad de ska sträva emot. Jag ställer mig dock 

frågan om det påverkar de svagare eller starka eleverna mest, eller om det påverkar eleverna 

likvärdigt. Som studien visat vet de ”duktiga” eleverna att de är just duktiga och de ”svaga” 

eleverna vet att de är svaga. Ska dessa sidor förstärkas genom att även få det på papper? Jag 

anser att dokumentet skulle vara bra om det var ett personligt dokument, som namnet utgör 

det för att vara, en Individuell utvecklingsplan. Men är det verkligen ett individuellt dokument 

då svaren är förtrycka och enligt mig mycket opersonliga.  Lärare 1 och 6 påtalar vid olika 

tillfällen att det är samtalet som är viktigt och inte själva dokumentet. Detta är något även jag 

anser. Eleven får under samtal ett personligt möte med läraren som handlar om elevens 

personliga insats i ämnet. Läraren pratar med eleven och detta i sig bli ett mer direkt 

personligt och betydelsefullt möte än ett dokument där läraren pratar om eleven. Detta skulle i 

sin tur kräva mycket tid av läraren men samtidigt skulle det innebära mindre tidskrävande 

dokumentation och antagligen ett bättre resultat. (Linde, 2006) I dagens skola ska det finnas 

IUP och lokala kursplaner och fler dokument som kräver tid för dokumentation. En ny skollag 

utformas och ska följas till punkt och pricka men varifrån tas tiden? All tid som krävs för 

dokumentation går ut över undervisningen, det vill säga undervisningstimmarna blir färre och 

kvalitén sämre. Gemene man säger ”visst finns det tid” och visst gör det. Vi har 12 år 

tillsammans med eleverna i grundskolan men tiden i vardagen finns inte att arbeta med detta. 

Jag anser att dokumentet skulle påverka eleverna positivt om de var utformade av och för 

eleverna, om tiden för arbetet fanns och att ett aktivt arbete skedde inom området. Eller ska vi 

nöja oss med vad (Andreasson, 2007) menar, är dokumentet till för att visa skolans status 

genom resultat eller lärarens profession?    

 

Hur kan en bedömning bli rättvis om IUP är olika utformad? 

  Lärarna tyckte alla att frågan om rättvis bedömning var svår att svara på. De menade att man 

inte kan vara helt rättvis i sina bedömningar då det är stora klasser och återigen att den stora 

tidsbristen att granska elevernas kunskaper påverkar. De menar dock att det mest rättvisa är 

att följa läroplanens angivelser och att alla blir bedömda på samma villkor. (Lgr 11) För att 

eleverna ska bli bedömda på samma premisser anser jag att dokumenten ska vara av ett och 

samma slag i hela landet. Jag anser att eftersom det arbetas efter en och samma läroplan bör 
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även andra obligatoriska dokument vara detsamma, det är det närmaste rättvis man kan 

komma. Det vill säga att följa läroplanens riktlinjer vad gäller förmågor hos eleverna. Jag 

anser liksom lärare 2 att det är svårt när ”människor ska bedöma människor”. Lärarna menar 

att IUP kan vara ett medel för en rättvis bedömning men att en rättvis bedömning är svår att 

genomföra. Kan detta bero på att dokumentet ser olika ut i hela landet? Eller är det snarare en 

hjälp att skapa ett dokument utformat för den miljö man befinner sig i? Jag anser att IUP bör 

se likadan ut i hela landet. Det skapar en mer tydlig helhet av dokumentet för både lärare, elev 

och föräldrar. Om eleven exempelvis ska byta skola skulle detta underlätta både för eleven 

men också elevens nya lärare att få en överblick på elevens kunskaper i olika ämnen och 

ingen information försvinner. Att sedan veta vad rättvist innebär är en studie för sig men jag 

anser att om eleverna får chansen att själva påverka sin skolgång, vet vad som bedöms, får en 

formativ undervisning, det vill säga, feedback och feedforward, samt att dokumenten används 

för att hjälpa eleverna skulle begreppet rättvis få en tydligare innebörd. Detta kräver dock tid 

och kraft från samtliga parter i skolans värld men samtidigt som det kostar tid skapar det tid 

vilket jag tror är A och O för en framgångsrik rättvis skola för alla. 

 

Jag tror och hoppas att denna uppsats kan ge andra lärare en insikt och fördjupad förståelse 

för arbetet med IUP. Jag anser att genom fortsatt arbete med IUP bör elevinflytandet öka och 

mer tid ges för arbete kring detta. Detta för att skapa viktig och framåtsträvande 

dokumentation eller att fler brukbara hjälpmedel för ändamålet bildas. IUP skulle kunna vara 

ett användbart och framåttänkande dokument som används i vardagen både från lärare, elever 

och föräldrarnas sida. Dokumentet kan då vara ett större hjälpmedel till bedömning, det vill 

säga ett sätt att använda tydlig strukturerad dokumentation som eleven och föräldrar är 

delaktiga i. Detta skulle skapa en mer formativ undervisning som i sin tur är mer rättvist och 

skapar ett större lärande. 

 

8. Sammanfattande analys  

  

Resultatet av studien visar att sambandet mellan bedömning i ämnet Idrott och hälsa och 

elevers IUP varierar på skolorna i dag. En stor faktor till detta är Ramfaktorernas påverkan. 

Tiden att arbeta med dokumentet är begränsad samtidigt som dokumentation är något som 

ökat i allt större utsträckning. Forskning visar att en formativ undervisning är stärkande för 

alla elever, vilket IUP är en form av. De intervjuade lärarna menar att IUP skulle vara ett 
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verktyg för bedömning samt en vägledande form av undervisning, detta om det fanns tid att 

arbeta med dokumentet i större utsträckning. Om dokumentets grund såg lika ut på samtliga 

skolor skulle detta skapa mer struktur för samtliga parter det vill säga, att det fanns en 

grundläggande utformning som såg lika ut på alla skolor, för att sedan inneha skiljda 

kommentarer i ”klickform” eller skrivna för hand för att skapa ett personligt dokument. 

Rättvis bedömning är enligt intervjuade lärare ett svårt område. Flera av lärarna ansåg att det 

närmaste rättvis bedömning man kan komma är att förhålla sig till läroplanens riktlinjer som 

är lika över landet.  

 

Jag anser att arbetet med dokument liksom Individuella utvecklingsplaner är viktigt. Dock 

kräver detta en mer strukturerad form av dokumentet, det vill säga att alla ser likadana ut i 

landet, att de är utformade för alla parter i skolan, att inställningen till dokumentet förändras 

och att dokumentet används som en tillgång istället för en börda. Jag tror på det kompetenta 

barnet och att alla barn kan utvecklas om de har en vetskap om vad och hur detta ska ske. 

Detta anser jag vara en av grunderna till varför arbete och utveckling kring IUP är viktigt, för 

att skapa förståelse, delaktighet och ökad kunskap.   

 

9. Vidare forskning  

En annan intressant aspekt på studien är att undersöka om arbetet kring IUP skulle se 

annorlunda ut om dokumentet var utformat på ett lika sett i hela landet. Skulle detta påverka 

inställningen kring arbetet med dokumentet och hur det skulle påverka elevernas delaktighet i 

skolan? 

 

9.1 Metod diskussion 

 

Den valda metoden gjorde att jag uppfyllde mitt syfte med studien. Jag valde att 

använda mig av intervjuer som metod då jag ansåg detta vara det bästa sättet att få 

svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Om valet av annan metod gjorts hade 

kanske ett annat resultat redovisats, exempelvis om studien genomförts med 

observationer. Jag anser mig även fått svar på mina frågeställningar. Jag funderar dock 

kring om resultatet hade blivit annorlunda om jag valt att formulera frågeställning nr 3 

på ett annat sätt. det vill säga, 
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Kan en bedömning bli likvärdig om IUP är olika utformade enligt lärarna? 

Detta hade kanske gjort att lärarna svarade på ett annorlunda sätt. Jag anser valet av 

metod vara det mest passande för denna typ av studie.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 Hur arbetar ni med IUP? 

 Vad är syftet med IUP, enligt dig? 

 Hur är er IUP utformad? 

 Hur aktivt arbetar nu med IUP? 

 Vad är en rättvis bedömning, enligt dig? 

 Anser du IUP vara ett medel för en rättvis bedömning? 

 Vad anser du om att IUP inte är lika utformad i landets skolor? 

 Skulle det underlätta om IUP såg lika ut i landet? Om ja/Utveckla Om nej/Varför? 

 Hur påverkar arbetet med IUP eleverna Idrott och hälsa? 

 Arbetas det aktivt med elevernas IUP i undervisningen? 

 Påverkar IUP elevernas utveckling i ämnet Idrott och hälsa? Hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Litteratursökning 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan bedömning i ämnet idrott och hälsa 

och elevens IUP samt hur bedömningen kan bli rättvis. 

 

För att uppnå syftet i studien använde jag mig av tre frågeställningar.  

 Är IUP en väg till bedömning anser lärarna? 

  Påverkar arbetet med IUP eleverna i ämnet Idrott och hälsa enligt idrottslärarna? 

 Kan en bedömning bli rättvis om IUP är olika utformade anser? 

 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
IUP, Utvecklingssamtal, bedömning, betyg, rättvisa betyg, ramfaktorteorin, skolutveckling 
 

 

Var har du sökt? 
  GIH:s bibliotekskatalog, artikeldatabaser, Díva, Pubmed, gamla uppsatser, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att beskriva 

forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, artikeldatabas eller 

sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs hur du har kombinerat dina 

sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) etc om du har använt dessa i 

sökningen. 

 

Exempel: 

CSA: Physical education and child* and motivation 

Google Scholar: “Physical education” children school 

 

Kommentarer 
Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, vilka 

databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via litteraturlistor, din 

handledare eller via ”related articles” i databaserna. 

 

 

 


