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Abstract 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur elevdokumentation så som portfolio, 
individuella utvecklingsplaner samt loggböcker fungerar i praktiken och dess värde vid 
överlämnande samt övertagande av elever från år 6 till 7. Undersökningen är grundad på 
kvalitativa intervjuer genomförda i två olika kommuner med lärare i år 6 och 7 samt rektorer 
på två F-9 skolor. Enligt skolans styrdokument ska lärarna följa upp eleverna och möta dem 
där de är genom att anpassa undervisningen efter varje individuellt behov. Olika faktorer som 
försvårar detta kan vara för få lärare i för stora klasser. Ute på skolorna finns olika verktyg för 
att hjälpa lärare att uppnå detta mål, men problemet som uppstått är att olika skolor/lärare 
arbetar på väldigt olika sätt och att innehållet i elevdokumentationen då blir väldigt varierande 
och därför inte tas tillvara vid övertagandet av elever i år 7. I arbetet har det framkommit att 
elevdokumentation kan, om den används rätt, vara ett värdefullt redskap i arbetet med att 
synliggöra elevers sätt att lära och skapa en röd tråd från F-9. Men det förutsätter att lärare 
som tillämpar arbetssättet är på det klara med syftet och de förändringar som krävs för att 
sätta elevernas lärande i fokus, den kan i annat fall stjälpa i stället för att hjälpa och tillslut 
förkastas. Vår slutsats blir därför att det är lärarnas syn på elevdokumentation som avgör om 
den blir till en ryggsäck eller resurs för både lärare och elever. 
 
 
 
 
Nyckelord: Portfolio, elevdokumentation, pedagogik, pedagogiska arbetssätt, elevutveckling, 
IUP, utvecklingsplaner, loggbok. 
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1. Inledning 
Det är skolans uppgift att se elevens möjligheter till utveckling och möta svårigheter med 
pedagogiska insatser eller andra åtgärder.1  

Med ordet skolgång följer många minnen, kanske lukten av en gymnastikhall eller smaken av 
att bita på en blyertspenna, men framför allt känslor. Det finns förstås lika många varierande 
känslor och orsaker till dessa känslor som det finns individer, en del är positiva och en del 
negativa. Många av de negativa känslorna kan orsakas av att känna sig utlämnad, hjälplös, 
oduglig och så vidare. Varför inte låta alla elever få chansen att istället få känna trygghet, 
genom att hjälpen finns där när de behöver den. Eleverna bör vara delaktiga i sin egen 
kunskapsinhämtning och få känna att även de kan lyckas. En skola för alla, fina ord men 
fungerar de i praktiken? Genom elevdokumentation finns möjlighet för läraren att lära känna 
sina elevers sätt att tänka och hur de arbetar bäst för att finna kunskap. Det är också ett bra 
verktyg för lärare att uppdatera sig själv med elevernas framsteg och bakslag.  

2. Bakgrund 
Lärare har, enligt Lpo-94, till uppgift att dokumentera alla elevers kunskapsutveckling i 
förhållande till de uppsatta kunskapsmålen i läroplanen. En av lärarens riktlinjer är att utgå 
ifrån elevernas individuella situation i undervisningen. För att uppnå detta kan 
elevdokumentation2 såsom portfolio3, individuella utvecklingsplaner4 och loggböcker5 vara 
till hjälp och därvid också utgöra underlag till utvecklingssamtalet. Öhlmér (2006) menar att 
denna dokumentation även kan ligga till grund för resursfördelning och kompetensutveckling 
för skolans lärare.  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 6 

 
Elever i behov av särskilt stöd har laglig rätt att få ett åtgärdsprogram upprättat som stöd i sitt 
kunskapsinhämtande. Att denna lagliga rätt enbart finns för vissa elever och inte alla kan 
ifrågasättas, när syftet med den är att planera elevernas utbildning på bästa individuella sätt. 
                                                
1Utbildningsdepartementet, 2001. s. 6 

2Elevdokumentation - Enligt skolverket är en av lärarens uppgifter att dokumentera elevernas utveckling i 
förhållande till de uppsatta kunskapsmålen. Denna dokumentation är dock många gånger enbart tillgänglig för 
läraren själv.  Utbildningsdepartementet (2001). 
3Portfolio � Ellmin & Ellmin (2003) och Wray (2006) relaterar elevportfolio till en konstnärsportfolio där 
konstnären samlat ett urval av sina bästa arbeten som visar på olika tekniker som han behärskar och sin talang 
och förmåga som yrkesmänniska. På samma sätt är det också meningen att eleverna ska kunna samla olika 
arbeten som visar på dennes förvärvade kunskaper och framsteg. Syftet är också att eleverna utifrån sina 
portfolior ska reflektera över sitt eget lärande och utvärdera det för att utvecklas i framtiden. (Ellmin & Ellmin, 
2003). 
4Individuell utvecklingsplan - Individuella utvecklingsplaner (IUP) syftar till att klargöra en studieväg med 
uppsatta mål för eleven. På många skolor bygger dessa på elevdokumentation/portfolioarbete och upprättas i 
samband med utvecklingssamtalet. IUPn utgår ifrån elevens starka sidor och är alltid framåtsträvande i sina mål, 
allt för att eleverna skall känna motivation över att få vara med och bestämma över sin egen utbildning och för 
att klart och tydligt se vad som krävs för att så småningom klara av de uppsatta kunskapsmålen. (Öhlmér, 2006) 
5Loggböcker � Ordet �logg� används ofta som en samlingsbeteckning för allt informellt skrivande. I loggen 
skriver vi ner anteckningar, prövar idéer, upptäcker och vidareutvecklar tankar. Loggen kan vara riktad enbart 
till oss själva, men den kan också ha en kommunikativ funktion och vara riktad till läsare, eventuellt åhörare 
(Dysthe, 2002). 
6Lpo-94 
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Denna form av individuell dokumentation borde vara tillgänglig för alla elever, för att få 
maximala förutsättningar att lyckas.7   
  
Utbildningsdepartementet (2001) framhåller att det är skolans skyldighet att se till att alla 
elever får sin undervisning individuellt anpassad, att deras studieutveckling planeras och noga 
följs genom hela deras skoltid. De påpekar att det är särskilt viktigt vid olika övergångar inom 
skolsystemet. Enligt en undersökning gjord av utbildningsdepartementet (2001) saknar trots 
detta många kommuner klara strategier och strukturer för att klara övergångarna mellan olika 
skolår och skolformer. De menar att en bidragande orsak är bristande samarbetsrutiner, såväl 
inom skolan som mellan skola och andra aktörer kring eleven. Rutiner vid överlämnande av 
elevinformation behöver förbättras, det har uppmärksammats att problemen är som störst vid 
överlämnandet från år 6 till 7. Utbildningsdepartementet (2001) påvisar en förtroendeklyfta 
mellan tidigarelärarna och lärare i år 7-9, en orsak kan vara brister i den pedagogiska 
samsynen. Detta kan i sin tur bidra till att elever i år 7 inte får det individuellt utformade stöd 
de tidigare fått utan istället erbjuds mer traditionella lösningar.7 De menar vidare att de olika 
skolformerna betraktas som olika kulturer, då lärare i de lägre åldrarna förespråkar en 
helhetsorienterad kunskaps- och människosyn till skillnad från lärarna i de senare åren, som 
förespråkar en mer ämnesinriktad kunskapssyn. Det ska sägas att det finns skolor där 
överlämningen av elevinformationen följer med vid övergången till nästa nivå i utbildningen 
och där det fungerar bra. Vissa kommuner har som målsättning att den individuella 
utvecklingsplanen ska påbörjas i förskolan och följa med hela vägen genom grundskoletiden.7 
 
Zetterström (2003) menar att lärarens ansvar är stort i och med att mål ska uppfyllas, mål i 
läroplanen som är relativt lika för de olika åldrarna, men författaren betonar att 
genomförandet är olika eftersom lärarna arbetar med barn och ungdomar i olika åldrar. 
Utbildningsdepartementet (2001) framhåller att läroplanerna understryker betydelsen av ett 
fungerande samarbete mellan olika skolformer för att främja elevers utveckling och lärande. I 
deras undersökning framkom det att de undersökta kommunerna hade utvecklat rutiner vid 
överlämningar av elever och att de ansåg att eleverna inte skulle komma till den nya skolan 
som ett oskrivet blad. Trots det överlämnade inte alla skolor betydelsefull information om den 
enskilda eleven till den nya skolan vid överlämnandet. Utbildningsdepartementet (2001) menar 
att informationen i en IUP kan vara ett stöd vid överlämnandet av elever från år 6 till år 7. Det 
kan minska risken för att värdefull information kring den enskilda eleven går förlorad. Men de 
poängterar att man ska vara medveten om att den skriftliga informationen inte kan ersätta det 
informationsutbyte som ett samtal mellan vårdnadshavarna och lärare innebär. Skolverket 
skriver bland annat;  
 

Dokumentationen skapar synlighet och struktur för elever, vårdnadshavare och lärare. Eleverna 
får en tydlig bild av sina framsteg vilket kan stärka självförtroende och motivation.8 

2.1 Skolans ansvar 
Författarna Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) och Ackelman (2000) vill påvisa att alla 
människor har ett behov av att bli bekräftade som de är, men även som de människor som de 
skulle kunna bli, detta oberoende av var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Enligt 
utbildningsdepartementet (2001) bör varje skola och kommun finna tydliga och 
utvecklingsbara former och mallar som är stödjande och vägledande för elever, 
vårdnadshavare, lärare, arbetslag och skola utifrån den egna verksamheten. Enligt författarna 
Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) kan det ske genom stöd i form av bland annat beröm och 
                                                
7Utbildningsdepartementet (2001) 
8Skolverket (2005) s.11 
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kritik från lärare och vårdnadshavare, men brist på stöd kan bidra till att eleverna blir osäkra 
och vilsna. Skolan ska vara en plats där eleverna kan utvecklas oberoende av vilken bakgrund 
de har, den ska fungera som en samlingsplats.9  
 
Zetterström (2003) säger att alla elever förväntas nå uppnåendemålen, även om vägen dit är 
individuell, att styrdokumenten framhåller vad som ska uppnås men inte hur det ska ske. 
Vidare menar författaren att ett sätt att hjälpa eleven att nå de uppsatta målen kan vara att som 
lärare ta eleverna på allvar och visa dem respekt samt utveckla ett samarbete mellan lärare och 
elev. Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) och skolverket (2005) är eniga om att framhålla att 
alla berörda lärare ska vara engagerade i bedömning och utvärdering av elevernas resultat och 
de insatser som skolan gjort för att eleverna ska ha nått de uppsatta målen. Fortsättningsvis 
betonar Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) att läraren har ansvaret för att eleverna dagligen 
får tillfälle att träna sig i att se sitt eget lärande och att kunna redogöra för sina kunskaper. 
Öhlmér (2006) påpekar att eleverna genom att föra loggbok över ämnen eller situationer, kan 
få ett bra instrument att själva få grepp om sin utveckling mot ett givet mål, ett mål som svarar 
upp mot grundskoleförordningen och kursplanen. Genom lärarens tydliggörande kan eleven 
lättare relatera dessa till sin egen utveckling. Zetterström (2003) påpekar att lärarna i skolan 
ansvarar för elevernas utveckling och då inte bara kunskapsmässigt utan också socialt. 
 
Författarna Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) betonar att genom lärarens stöd kan eleverna få 
en bra bild över sina goda sidor och egenskaper, de kan återkoppla till vad de kan och är bra 
på, men även vad de behöver utveckla genom att jobba vidare med de svagare egenskaperna 
och vart de är på väg. Ett mål är att eleverna lär sig att utnyttja sina egna resurser på bästa sätt 
och att undvika både överkrav och underkrav på sig själv. Enligt författarna handlar 
självförtroende om att ha tilltro till sin egen förmåga. Ackelman (2000) menar att utgångsläget 
från elevens framgång och framsteg i skolarbetet bör vara det grundläggande i lärarens 
förhållningssätt, oberoende av hur stora eller små dessa framsteg är. Författaren poängterar att 
läraren givetvis ska lyfta upp och beskriva det eleverna kan eller lyckats med och på så sätt få 
eleven att fortsätta vara nyfiken och motiverad. Därefter kan eleverna ta sig an eventuella 
brister och nya utmaningar.8 Informanterna i Elfströms undersökning (2005), påpekar ett 
problem med utvecklingsplaner att det negativa kan få för stor plats. Men visst är det så som 
författarna Ellmin & Ellmin Cederholm påpekar; 
 

[�] att framgång föder framgång, då man i första hand ser till användarens starka sidor och 
möjligheter.10  

 
Zetterström (2003) fäster uppmärksamheten på vad regeringen uttrycker i en skrivelse till 
riksdagen, att en utbildning av hög kvalitet karaktäriseras av att samtliga elever förstår och har 
kännedom om syftet med sin undervisning. Fortsättningsvis skriver de att detta uppnås genom 
ett samarbete mellan lärare och elever, då de utarbetar elevernas väg mot de nationella målen 
som finns fastställda. Därpå utvärderas vilka insatser eleven är i behov av i samarbete mellan 
läraren, eleven och föräldrarna. Därför anser regeringen att det finns anledning för 
grundskolan och motsvarande skolformer att ytterligare utveckla strukturer för hur 
information ska ges om vilka insatser eleven är i behov av för att nå målen.11 En av skolans 
uppgifter är att se elevens potential till utveckling och genom pedagogiska eller andra åtgärder 
möta elever med svårigheter.7 

                                                
9Ackelman (2000) 
10Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) s.19. 
11Zetterström (2003) 
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Utbildningsdepartementet (2001) påpekar att eftersom det är ovanligt att vårdnadshavare och 
elever deltar vid skolornas överlämnandekonferens, kan det också hända att den nya skolan 
och berörda lärare går miste om relevant information när det gäller elevers behov av stöd i 
undervisningen. Ett bättre samarbete mellan hem och skola skulle kunna utvecklas genom 
tillgången av IUP.7 Zetterström (2003) betonar att om inte föräldrarna vet vad skolan förväntar 
sig av deras barn och vilket arbete som behövs för att införliva det, så är ett samarbete mellan 
hem och skola orimligt.  

2.2 Lärarens arbetssituation 
Författarna Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) påpekar enligt Wenglén (2005) att på grund av 
den komplexa arbetssituation läraren har i skolan, är de i behov av vägledning i mål- och 
strategifrågor. Zetterström (2003) betonar att det är lätt för den enskilda läraren att känna sig 
otillräcklig och se det som en börda att ta ansvar för och prestera det som styrdokumenten 
presenterar. Fortsättningsvis påpekar författaren att samtidigt som lärarna har ett stort ansvar 
för att målen ska uppnås, så har de ändå frihet att bestämma hur dessa mål ska uppnås. 
Författarna Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) förklarar att kraven på lärare och rektorer som 
ledare ökar på alla nivåer i skolan. Deras arbete ska inte vara grundat på förenklade modeller, 
uttryckslösa metoder och tekniker, de bör istället byggas på kunniga, engagerande och 
reflekterande ledare och lärares erfarenheter.  
 
Gunnarsson (1999) vill lyfta fram att skolans viktigaste resurs för elevernas 
kunskapsinhämtning är läraren. Lärares syn på sin arbetssituation inverkar markant deras 
arbetsinsats genom att viljan och förmågan blir påverkad. Författaren lyfter därför fram 
betydelsen av att både lärare och elever känner sig respekterade och uppskattade, även att de 
har en påtaglig inverkan över sin arbetssituation i skolan. Annars kan lärarens insats till att ge 
eleverna inflytande i deras lärande hämmas, då författaren påpekar att utvecklande 
lärandesituationer för eleverna fodrar bra arbetssituationer för lärarna. 
Utbildningsdepartementet (2001) förtydligar nödvändigheten av kompetensutveckling för 
lärarna när det gäller IUP och utvärdering av eleverna. Genom att lärarna vid t ex övergångar 
har tillgång till en samlad dokumentation, vill de påvisa att lärarnas arbetsbelastning på sikt 
kan minska. Men för att åstadkomma ett annat arbetssätt är både skola och kommun tvungen 
att se över organisationen och vilken kompetensutveckling som lärare och rektorer är i behov 
av.7 

2.3 Elevdokumentation  
I skolans styrdokument står det skrivet att lärare har till uppgift att anpassa undervisningen 
efter varje elevs förutsättningar och behov. Många lärare gör detta genom att dokumentera 
elevers styrkor och svagheter för eget bruk, men behåller sedan denna dokumentation vid 
överlämningarna. Dels för att så gott det går uppfylla kravet om anpassad undervisning och 
dels till grund för de obligatoriska utvecklingssamtalen.12  Öhlmér (2006) menar att lärare 
genom den skriftliga dokumentationen får förutsättningar att kunna följa eleverna i en 
oavbruten följd trots byten av lärare, skola och grupper, vilka i sig inte går att undvika. En 
viktig del i dokumentationsarbetet är att komma ihåg att hela tiden relatera detta till skolans 
strävansmål och uppnåendemål och på så sätt underlätta upptäckandet av elever som riskerar 
att inte nå dem.11 Utbildningsdepartementet (2001) skriver att några lärare har uttryckt en oro 
över att eleven får ta med sig en oönskad ryggsäck vid övergångarna och att det därför är 
viktigt att eleven och vårdnadshavare är överens med skolan om vilken information som skall 

                                                
12Öhlmér (2006)  
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dokumenteras.7  Detta görs lämpligast i samband med utvecklingssamtalet som oftast sker en 
gång per termin.11  

2.4 Elevportfolio 
Enligt Lindström (2004) uppkom begreppet portfolio inom pedagogisk litteratur i början 1990-
talet. I samstämmighet med Ackelman (2000) förklarar Lindström det som en typ av 
strukturerad dokumentation där eleverna själva är med och samlar dokumentationsunderlag 
över sitt lärande. Fortsättningsvis menar han att det i utvärderingar av arbetssättet 
framkommit att det ofta bidrar till ökat engagemang i skolarbetet. Ellmin & Ellmin 
Cederholm (2006) skriver att syftet med portfolion är att synliggöra den tysta kunskapen 
genom att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande. Författarna menar vidare 
att portfolion ska utgå ifrån elevens starka sidor och fokus ska därmed ligga på möjligheterna 
istället för eventuella hinder och svårigheter. Fortsättningsvis anser författarna att det handlar 
om att sätta upp mål och finna den egna vägen dit samt att reflektera över genomförandet och 
lärprocessen. Wray (2006) tar upp portfolio som ett verktyg för studenter under 
lärarutbildningen i USA, där denna just används för att koppla samman teori och praktik. 
Studenterna i Wrays undersökningen uttrycker det också som positivt att de efter genomförd 
utbildning har kunnat använda sig av den reflekterade portfolion i planeringen av sitt 
yrkesutövande. Dessutom har portfolion använts som komplement till studenternas CV vid 
arbetssökandet i och med att den tydligt visar studenternas pedagogiska ståndpunkter och att 
innehållet är noga utvalt av studenterna under utbildningens gång.13 Det finns problem, menar 
både Lindström (2004) och Wray (2006), med att lärare inte är helt insatta i syftet med 
portfolioarbetet och att det därför i många fall stjälper istället för hjälper och till slut förkastas. 
Portfolioarbetet bör inte tas för att vara en teknik då portfolion i sig inte förändrar något. Den 
kan, om den används rätt, vara ett värdefullt redskap, men det förutsätter att lärare som 
tillämpar arbetssättet är på det klara med syftet och de förändringar som krävs för att sätta 
elevernas lärande i fokus. Lindström förklarar det så här: 
 

Den som inför portfolior i klassrummet upptäcker nämligen snart att det inte i första hand 
handlar om att samla elevarbeten i en mapp utan om att åstadkomma ett nytt förhållningssätt 
till lärande.14  

 
För att finna portfolioarbete användbart krävs att skolor tänker igenom vad de vill använda 
portfolior till. Problemet är i vissa fall att denna typ av dokumentering är något som blivit 
infört på skolan utan att lärarna känt något behov av det och dessutom inte fått någon riktig 
introduktion till hur det ska fungera, vilket ofta resulterar i den så kallade megaportfolion, 
som Lindström (2004) förklarar som en trave osorterade papper som inte är användbara till 
något. Ellmin & Ellmin (2003) instämmer med Lindström och menar att detta kan bidra till 
bristande entusiasm till användning av elevportfolio. Berrill & Whalens (2007) undersökning 
behandlar en typ av lärarportfolio där syftet är att ge läraren hjälp att reflektera över och 
utveckla undervisningen, då detta kan vara ett bra instrument för att strukturera tankarna. 
Denna typ av portfolio har, enligt författarna, framarbetats efter att positiva resultat visats av 
elevernas portfolioarbete.   

2.5 Individuell utvecklingsplan 
Den samlade elevdokumentationen/portfolion läggs ofta till bakgrund för att uppfylla 
styrdokumentens krav på att alla elever skall ges möjlighet att utvecklas med hjälp av en IUP. 

                                                
13 Wray (2006) pp. 1145 
14Lindström (2004) s. 11 
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Den individuella studieplanen ska fungera som en röd tråd under hela utbildningen, från 
förskolan upp till år nio11, vilket enligt Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) möjliggörs genom 
att använda den som ett informationsmaterial när eleverna byter stadier och lärare under 
skolgången. Det ger alltså förutsättningar att skapa en tydlig och strukturerad väg i elevernas 
utveckling och ingen information behöver försvinna vid överlämnande/övertagande av 
elever.10 Öhlmér (2006) poängterar dock att en IUP inte är detsamma som ett åtgärdsprogram, 
som upprättas för att underlätta i arbetet med olika utvecklingsstörningar och 
inlärningssvårigheter. I IUPn bör emellertid anges om ett åtgärdsprogram upprättats så att 
eleverna inte går miste om den hjälp de har rätt till vid eventuell stadieövergång eller lärarbyte 
men dessa ska inte förvaras tillsammans.10  
 
Zetterström (2003) upplyser om att den individuella utvecklingsplanen ska upprättas och sedan 
uppdateras kontinuerligt, vilket lämpligast och oftast sker i samband med utvecklingssamtalet, 
tillsammans med elev, föräldrar och lärare. Under dessa utvecklingssamtal måste alla parter 
enas om vem som ska göra vad till nästa utvecklingssamtal för att de uppsatta målen i den 
individuella utvecklingsplanen ska uppnås.11 Viktigt att påpeka är att enligt 
grundskoleförordningens kap.7, § 2 anses vårdnadshavare ha rätt till att få skriftlig 
information om sitt barn som ett komplement till utvecklingssamtalet.7 Zetterström (2003) och 
utbildningsdepartementet (2001) menar att det också är viktigt att komma ihåg, i och med att 
upprättandet av dessa åtgärder realiseras, att visionen ska vara utmanande och kräva 
engagemang och nytänkande, men samtidigt kännas möjlig att uppnå. 
Utbildningsdepartementet (2001) påpekar att ett sätt att uppnå detta kan vara genom att skolan 
har stor frihet, att utifrån samstämmighet med den egna verksamheten och de behov som 
existerar bland elever på de olika nivåerna i skolan, utforma de individuella 
utvecklingsplanerna.  
 
En av lärarens uppgifter är att individualisera undervisningen så att alla elever kan hitta sin 
väg och sin metod fram till att nå kunskapsmålen. Ackelman (2000) anser att detta arbete kan 
underlättas med hjälp av IUP i och med att varje elev är med och formulerar sina egna mål i 
den individuella utvecklingsplanen. Ackelman menar att eftersom eleverna har olika 
erfarenheter och förmågor, så blir också utvecklingsplanerna olika. Syftet med de individuella 
utvecklingsplanerna är att tydliggöra elevernas utveckling i förhållande till de uppsatta 
kunskapsmålen. En positiv effekt av att kunna följa och tydliggöra sin egen 
kunskapsutveckling är att eleverna får en chans att finna motivationen att fortsätta framåt.  
Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) skriver: 
 

Att formulera rimliga mål och nå dem ger tillfredställelse och mod att sätta nya och mer 
utmanande mål. Stegen gör att vi ständigt utvecklas och går vidare med en tydligare 
medvetenhet. Det är inte slumpen som avgör vad vi gör eller var vi hamnar utan vår egen vilja 
och målsättning.15  

 
Syftet med att införa IUP i skolorna, enligt utbildningsdepartementet (2001), är just att ge en 
helhetssyn och att underlätta övergångar för eleverna. Arbetet med IUP grundar sig i att 
elevernas förmåga att klara de uppsatta målen har minskat.16 Utbildningsdepartementet (2001) 
pekar på att orsaken till detta kan vara bristfälliga strategier vid övergångarna inom 
utbildningssystemet. Vidare menar utbildningsdepartementet att lärares inställning till IUP-
arbetet i många fall inte är enbart positiva då de kan se kravet att formulera en IUP för varje 
elev som en belastning och ytterligare en arbetsuppgift istället för en metod att höja kvaliteten 

                                                
15Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) s. 45 
16Ackelman (2000) och Utbildningsdepartementet (2001) 
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i arbetet. En annan orsak till att individuella utvecklingsplaner inte fått genomslag i vissa 
skolor har varit brist på engagemang, kunskap och dåliga utgångslägen i skolorna. Ett 
genomslag kräver att alla nivåer i kommunen har ett gemensamt förhållningssätt till det nya 
arbetssättet och alla beslut måste vara väl förankrade på alla nivåer i organisationen.7 Elfström 
(2005) påvisar i sin undersökning ett glapp mellan kommuners beslutfattande och skolornas 
verkställande och menar att en orsak till detta är att information om beslut går igenom många 
led innan de når rektor och lärare på skolorna. Hon menar att kommunerna många gånger inte 
vill detaljstyra utan endast ger skolorna ramar att förhålla sig till och skolorna får själva 
bestämma hur de genomför arbetet. För att arbetet med IUP ska fungera menar Zetterström 
(2003) och utbildningsdepartementet (2001) att det inte räcker med att upprätta individuella 
utvecklingsplaner, läraren måste också se till att skapa förutsättningar för eleverna att arbeta 
med dessa i den dagliga undervisningen. Utbildningsdepartementet menar att när eleverna 
kommer upp till högstadiet och ofta har flera olika lärare, kommer också kravet på ett aktivt 
samarbete inom och mellan arbetslagen, samtidigt som IUPn kan bidra till att detta samarbete 
underlättas. Elfström (2005) påpekar att många lärare i hennes undersökning betonar att det 
negativa ofta kan få för stor plats i IUPn.  

2.6 Problembeskrivning och syfte 
Enligt skolans styrdokument ska lärarna följa upp eleverna och möta dem där de är genom att 
anpassa undervisningen efter varje individuellt behov. Olika faktorer som försvårar detta kan 
vara för få lärare i för stora klasser. Ute på skolorna finns olika verktyg för att hjälpa lärare att 
uppnå detta mål, men problemet som uppstått är att olika skolor/lärare arbetar på många olika 
sätt och att innehållet i elevdokumentationen då blir väldigt varierande. Syftet är att undersöka 
hur elevdokumentation så som portfolio, individuella utvecklingsplaner och loggböcker 
fungerar i praktiken och dess värde vid överlämnande samt övertagande av elever från år 6 till 
7.  

Frågeställningar 
1. Vad är skolors syfte med elevdokumentation och hur använder de den?  
2. Hur skiljer sig tillvaratagandet av elevdokumentation på två F-9 skolor i två 

kommuner? 

3. Metod 

3.1 Val av metod och design 
Valet föll på kvalitativa intervjustudier för att få en bild av hur arbetet med 
elevdokumentation så som portfolio, individuella utvecklingsplaner och loggböcker, fungerar 
på två olika skolor i två olika kommuner. Samt vilken funktion dessa har vid 
överlämning/övertagande av elever, med fokus på år 6 och år 7. Detta på grund av att det ofta 
är i skiftet mellan dessa som den största förändringen sker när det gäller elevernas 
skolsituation. Kvalitativa intervjustudier kan enligt Johansson & Svedner (2004) ge relevant 
kunskap för läraryrket, förutsatt att den används på rätt sätt. Kvale (1997) menar att enskilda 
intervjuer är lämpliga då avsikten är att undersöka människors, i det här fallet rektorers och 
lärares, erfarenheter och åsikter. Detta bidrar också till att huvudlinjen för undersökningen 
faller in under humanvetenskapen som enligt Stensmo (2002) kräver språk och 
kommunikation, vilket är ett måste för att fylla syftet att ta reda på och jämföra rektorer och 
lärares erfarenheter av elevdokumentation. Det är svårt att få en allomfattande bild genom en 
kvalitativ studie av detta slag, men det ger exempel på hur det kan fungera i praktiken. I 
enlighet med Kvale (1997) har koncentrationen lagts på att undersöka vad litteraturen kan ge 
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innan genomförandet av intervjuerna, då författaren menar att det är viktigt att få en teori om 
undersökningsområdet innan planeringen av intervjuerna genomförs. Detta, menar han, är på 
grund av att egna frågor och teorier påverkar både intervjufrågor och behandlingen av det 
insamlade materialet när det gäller tolkning och analys. Arbetet startade med nyfikenhet kring 
portfolioarbete, ett ämne som togs upp i början av utbildningen, men som upplevs ha 
försvunnit i tomma intet och att det ofta omnämns med en suck ute på skolorna. I planeringen 
av arbetets gång föll valet av design på en surveyinspirerad modell, som enligt Cohen & 
Manion (2007) kan användas för att samla information med avsikten att beskriva och jämföra 
praktik och teori. 

3.2 Urval och genomförande 
I processen att välja forskningsfält var avsikten att hitta informanter som det inte fanns någon 
personlig relation till, det var även relevant att ha så lite förhandsinformation om rektorer, 
lärare och skolor som möjligt. Detta i försök att minska risken för att förförståelse och 
eventuella förutfattade meningar skulle visa sig i undersökningen och därmed minska 
objektiviteten17. Via missiv (bilaga 1) till respektive rektor kontaktades tio skolor i två 
kommuner med intentionen att finna informanter i form av en rektor, en lärare i år 6 och en 
lärare i år 7 på en F-9 skola, en rektor och en lärare i år 6 på en F-6 skola samt en rektor och 
en lärare i år 7 på en 7-9 skola.  På grund av tidsbrist från skolornas håll tvingades dock 
undersökningen begränsas till två F-9 skolor i två kommuner.  
 
Tid och datum för intervjuerna bestämdes genom ett gemensamt beslut med rektorerna på 
respektive skola. Även plats för intervjuerna har bestämts av rektorerna, detta på grund av att 
miljön kan vara viktig för att den intervjuade ska känna sig trygg, säker och avslappnad under 
intervjun.17 Rektorerna godkände undersökningen innan den påbörjades de tillfrågade även 
lärare om att medverka. Informanterna fick ej vetskap om intervjufrågorna (bilaga 2) i förväg. 
Syftet med att undanhålla frågorna var att få spontana, raka och ej analyserade svar, som 
kanske skulle bli för genomtänkta för att på så sätt passa verksamheten bättre och kanske ej 
vara riktigt verklighetsbaserade.17 Intervjuerna bandades med godkännande av deltagarna. För 
att bättre kunna fokusera på intervjupersonen samt frågeställningarna och dessutom hantera 
bandspelaren vid intervjutillfället, valdes en intervjuledare att fokusera på intervjupersonen 
och en intervjuledare att sköta bandspelaren. 

3.3 Resultatbearbetning 
Enligt Kvale (1997) kan tonfall och pauseringar vara svåra att komma ihåg och kan glömmas 
bort när råmaterialet ska bearbetas De bandade intervjuerna skrevs ut ordagrant medan 
intervjuerna fortfarande var aktuella i minnet. Därefter analyserades informanternas svar 
utifrån arbetets syfte samt de forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen. 
Intervjumaterialet studerades ett flertal gånger, i enighet med Stukát (2005), för att få en vidare 
förståelse för informanternas svar och uttryck, vilket han menar kan vara till hjälp i arbetet 
med att analysera svaren. Utifrån analysen skönjades två övergripande teman som presenteras 
i resultatet. Analysen av resultatet presenteras under diskussionsavsnittet i arbetet.  

3.4 Etiska hänsynstaganden 
Vid den första kontakten och innan intervjuerna startade gavs, tillsammans med 
informationen om studiens syfte och tillvägagångssätt, information om vetenskapsrådets 

                                                
17Kvale (1997) 
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etiska principer för forskning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området18 som det 
oavbrutet tagits hänsyn till. Alla deltagare i undersökningsgruppen har � enligt 
informationskravet � informerats om sin uppgift i arbetet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Deltagarna har också informerats � enligt samtyckeskravet � om att de 
själva bestämmer över sin medverkan och därmed har rätt att när som helst avsluta sin 
medverkan i undersökningen. De har genom missiv, och muntligt innan intervjuerna, 
underrättats � enligt konfidetialitetskravet � om att de personliga uppgifter som framkommer i 
undersökningen ges största konfidentialitet och dessa personuppgifter bevaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Enligt nyttjandekravet � skall de uppgifter som 
lämnas av enskilda personer endast användas i undersökningen och ej i kommersiellt bruk.  

3.5 Litteratursökning 
Genom litteratursökning med hjälp av nyckelorden (se Abstract) framkom mycket litteratur om 
olika typer av elevdokumentation, men inte någonstans hittades litteratur som redogjorde för 
hur det fungerar i praktiken. Det som framkom i litteraturen var olika författares teorier om 
hur arbetssättet bör och kan användas i verksamheten. Sökande av uppsatser i fulltext i Libris 
gjordes, men sökandet har endast gett ett fåtal, för undersökningen, användbara träffar. I dessa 
positiva träffar har tips om litteratur bland referenserna hittats och på så sätt ringat in 
användbar och intressant litteratur. Sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts främst i 
ERIC men också genom andra sökmotorer både på Higgins, högskolan i Gävles databas.  

4. Resultat 
Nedan redovisas resultatet från intervjuerna med rektorer och lärare utifrån arbetets 
forskningsfrågor. Informanterna och respektive skola benämns som skola 1 rektor A1, lärare 
B1 och C1 samt skola 2, rektor A2, lärare B2 och C2. Anledningen till detta är att underlätta 
läsandet och urskiljandet av informanterna i resultat och diskussion. Lärare B1 och B2 arbetar 
i år 6 och lärare C1 och C2 arbetar i år 7. 

4.1 Elevdokumentation; En röd tråd från F-9?  
På Skola 1 är arbetet med IUP ett taget arbetssätt på hela skolan och som komplement till 
detta använder de sig av loggböcker. Rektor A1 påpekar också att en av skolans lärare (lärare 
B1) använder sig av elevportfolio i sitt arbete med elevdokumentation. Införandet av IUP 
introducerades för hela skolans lärarkår under höstterminens tre första dagar, 2007. Orsaken 
till detta var att ge lärarna tillfälle att diskutera åsikter och komma fram till en gemensam 
arbetsmodell för hela skolan, lärare B1 menar också att det finns utrymme för lärarna att 
själva bestämma hur de använder sig av detta verktyg. Lärare C1 påpekar att alla lärare fått ett 
häfte om IUP-användning att läsa igenom och diskutera på ett flertal personalmöten. Fast hon 
betonar att direktiven om arbetet med IUP har kommit uppifrån så är hon positiv till det nya 
arbetssättet. Hon anser att det är en klar förbättring från tidigare arbetssätt då det bara 
fokuserades på ämnen och betyg.  Nu är elevernas sociala situation också inräknad vilket hon 
tycker är viktigt.  
 
Syftet med IUP-arbetet är att skapa en röd tråd från förskolan ända upp till år 9, det möjliggör 
också för lärare att gå tillbaka och titta på vilka stödinsatser som har satts in för eleverna och 
utvärdera effektiviteten av dessa. Ändamålet är också att eleverna ska ta större ansvar i sin 
egen utveckling. De individuella utvecklingsplanera ska utgå ifrån elevernas starka sidor och 
hjälpa dem att synliggöra sitt eget lärande på ett metakognitivt sätt, vilket informanterna på 

                                                
18 Vetenskapliga rådet - www.vr.se 
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skola 1 menar kan öka elevernas motivation att arbeta vidare. De betonar att 
utvecklingssamtalen lätt leder till betygsdiskussioner men understryker att meningen med IUP 
är att utgå ifrån elevens starka sidor och hur denne ska komma vidare. På båda skolorna 
upprättas IUP gemensamt av elev, föräldrar och lärare i samband med de utvecklingssamtal 
som vanligtvis genomförs en gång per termin, där de tillsammans sätter upp de mål som 
eleven ska arbeta mot. Därefter arbetar eleverna på skola 1 med stöd av sin mentor19 
kontinuerligt mot de individuellt uppsatta målen. Rektor A1 påpekar att ett långsiktigt mål på 
skolan är att eleverna själva ska hålla i utvecklingssamtalen och bjuda in föräldrarna och 
mentorn till en diskussion kring sin skolsituation. Lärare C1 har redan påbörjat detta arbete 
och tycker att det engagerar eleverna själva på ett nytt sätt och även föräldrarna verkar se fram 
emot utvecklingssamtalen. Mentorernas uppgift inför samtalet är att samla in ämneslärarnas 
utlåtande om eleven och sammanställa dessa, samtidigt påpekar lärare C1 åter att skolan 
försöker komma bort ifrån den rena ämnes- och betygsfokuseringen.  
 
I den dagliga verksamheten arbetar eleverna på skola 1 med skolans egenhändigt utformade 
loggböcker som fungerar som ett kommunikationsmedel mellan mentor, elever och föräldrar. 
Loggboken, menar rektor A1, kan också vara ett stöd inför utvecklingssamtalet och 
upprättandet av IUP. Lärare B1 menar att loggböckerna är en form av en individuell 
utvecklingsplan där eleverna fyller i varje vecka hur de anser att det går i skolan, vad som 
känns svårt och vad de behöver hjälp med. Han uttrycker det som ett ständigt samtal mellan 
lärare och elev. Lärare B1 tydliggör att föräldrarnas delaktighet förstärks genom att 
loggböckerna skickas hem och också ger dem möjlighet att kommentera. Vidare påpekar 
lärare B1 att han en gång i veckan samlar sina elever för att tillsammans utvärdera deras 
skolsituation utifrån olika frågeställningar som t ex Hur ser din skolsituation ut idag jämfört 
med föregående år? Vad är bättre/sämre? Vad kan vi göra för att förbättra din skolsituation? 
Eleverna arbetar aktivt med de uppsatta IUP-målen genom att ha en schemalagd förmiddag i 
veckan som kallas för egna val, där de väljer vad de ska jobba med. Lärare B1 nämner också 
att det vid dessa tillfällen finns möjlighet för läraren att tillsammans med eleven diskutera 
fram vad denne skulle behöva arbeta med. Han menar att det är en ömsesidig process och att 
eleverna är mycket medvetna om vad de behöver arbeta mer med, detta beror, enligt lärare 
B1, mycket på användandet av loggböckerna. Lärare C1 tar upp loggboken som en 
dokumentation över ämnena var för sig. IUPn menar hon är ytterligare ett verktyg i arbetet 
med elevdokumentation. Hon påpekar också att IUPn ger eleven mer ansvar över sin 
utveckling och att den ska utgå från eleverna men att detta är något som kanske inte är solklart 
för alla lärare på skolan ännu. Detta, menar hon, kan bero på att arbetssättet är nytt för 
terminen. 
 
På skola 2 är IUP också ett arbetssätt som ska gälla hela skolan men rektor A2 påpekar att 
arbetet med elevdokumentation skiljer sig mellan F-6 och 7-9. Enligt henne ventilerades 
begreppet IUP i lärargruppen efter att det aviserats runt 1999-2000. Enligt rektor A1 är IUP 
arbetet ett vedertaget arbetssätt i hela kommunen vilket också, enligt rektor A2 och lärare B2, 
var den vision som fanns i deras kommun till en början. Ett skäl till detta var att det finns 
många F-6 skolor och bara en 7-9 skola i kommunen. Lärare B2 säger att det i diskussioner 
mellan lärarna i samband med en föreläsning inför införandet av IUP arbetet på skolan, visade 
sig att de alla hade väldigt skilda uppfattningar kring begreppet. Efter detta har skolan försökt 
att hitta en gemensam tanke med arbetet, vilket lärare B2 tror var ett önskemål ifrån lärarna 
och var inget de blev ålagda att göra. Detta är dock inte helt i enighet med den information 
som lärare C2 ger vid intervjutillfället, då hon uttrycker det som att arbetssättet är något som 
                                                
19 Mentor � I dagens skolor är begreppet klasslärare sällsynt, i stället används begreppet mentor. Med detta 
menas en lärare som fungerar som handledare för eleverna och kontaktperson gentemot föräldrar.  
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de fått i uppdrag att utföra. IUPn på skola 2 är en blankett som är tagen ifrån Beta Pedagog 
som i likhet med skola 1 fylls i av elev, föräldrar och lärare i samband med 
utvecklingssamtalet. Meningen är att det är eleven som själv ska bestämma innehållet i sin 
egen IUP och vilka mål som ska sättas upp, informanterna på skola 2 uttrycker samstämmigt 
att det inte bara behöver vara ämnesrelaterade utan även sociala mål. Samtidigt påpekar lärare 
C2 att en IUP endast skrivs då man anser att det finns något att skriva, till exempel om eleven 
själv kommer med önskemål om vissa ämnen, detta skrivs då ner och vidarebefordras till 
ämnesläraren. I personalrummet finns pärmar för varje klass där dokumentationen om 
eleverna samlas. Lärare C2 uttrycker det som att dokumentation är något som funnits hela 
tiden och att en blankett inte gör någon större skillnad.  
 
På F-6 använder sig lärarna till viss del av elevportfolio där eleverna får värdera sin 
kunskapsutveckling inför upprättandet av IUPn, detta sker konkret genom färgläggning av 
erövrade kunskapsområden för att de lättare ska se sin egen utveckling. Lärare B2 säger att 
eleverna är väldigt ärliga när de gör detta, nästan lite för hårda på sig själva ibland. Eleverna 
ansvarar själva för sin portfolio och arbetar med dessa vid gemensamma tillfällen då de får 
välja ut arbeten som de vill ha med i sin portfolio. Dessa arbeten kan exempelvis vara texter 
eller teckningar som de är särskilt stolta över. Samtidigt utförs arbetet i samråd med läraren 
som också kan lägga in elevers resultat och arbeten i portfolion. Vissa texter som är med i 
portfolion bearbetas inte för att se progression under en längre tid. Inför utvecklingssamtalet 
får eleverna ta med sig sina portfolior hem då de tillsammans med sina föräldrar kan gå 
igenom den i lugn och ro.  

4.2 Elevdokumentation; ryggsäck eller resurs? 
Eftersom arbetet med IUP är ett vedertaget arbetssätt över hela skolan, från F-9, ser rektor A1 
detta som ett bra verktyg vid överlämnande och övertagande av klasser. Han menar att 
betygen i sig är för trubbiga och intetsägande som kunskapsvärdering och anser att någon mer 
form av elevdokumentation krävs. Han påpekar också att loggboken är ett sådant verktyg 
även om det inte är en elevdokumentation i egentlig bemärkelse. Fortsättningsvis säger han att 
det är viktigt att synliggöra elevernas lärande för eleverna själva och att dokumentationen 
möjliggör detta. Arbetet med IUP har förekommit tidigare på skolan, men från och med denna 
termin har man infört en ny inriktning på dessa för att de inte ska likna ett åtgärdsprogram. 
Rektor A1 påpekar att elevdokumentationen inte följer med upp till gymnasiet utan blir 
elevens egendom efter att de avslutat år 9. Lärare B1 är positivt inställd till 
loggboksanvändandet som införts på skolan, men sambandet mellan den och IUPn verkar inte 
vara helt tydligt, han ser det snarare som ett verktyg för att förbättra elevernas skolsituation 
här och nu. Han anser att informationen om eleverna vid överlämnandet och övertagandet är 
viktigast för elever i behov av särskilt stöd för att betydelsefull information inte ska förbises. 
Detta påpekar han beror på att han själv inte har någon särskild utbildning för att handha 
elever i behov av särskilt stöd. Vidare är lärare B1, C1 och C2 eniga om att det är viktigt att 
inte utgå helt ifrån tidigare information i sitt möte med nya elever i och med att människor, 
som lärare B1 uttrycker det, beter sig på olika sätt beroende på vilken situation de är i och 
vilka människor de umgås med. Lärare C1 ser ändå informationen i elevdokumentationen som 
viktig vid överlämnande och övertagande av elever men uttrycker i enighet med lärare B2 och 
C2 en oro över att eleverna kan få med sig en oönskad ryggsäck.  
 
Enligt rektor A2 har det diskuterats på 7-9 just hur mycket information lärarna vill ha om 
eleverna i förväg. Tidigare har det funnits möjlighet att bjuda in elevernas tidigare lärare då de 
har kunnat diskutera eleverna. Detta upplevdes, enligt rektor A2, som väldigt rörigt. Numer 
åker skolans specialpedagog runt till skolorna och samlar information om elevernas 
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skolsituation. Hon beskriver arbetet som att specialpedagogen åker runt och träffar 
byskolornas specialpedagoger och diskuterar eleverna för att kartlägga speciella behov och 
eventuella svårigheter. Både rektor A1 och A2 tar upp diagnoser och nationella prov som 
vidare elevdokumentation och menar att dessa kan verka som ett ytterligare hjälpmedel för 
läraren att ha uppsikt över elevernas utveckling och lokalisera svårigheter för eleverna. På 
båda skolorna använder man sig av åtgärdsprogram men på lite olika sätt. På skola 1 verkar 
åtgärdsprogram vara till för elever med någon form av grava inlärningssvårigheter och 
utvecklingsstörningar, medan skola 2 upprättar åtgärdsprogram för de elever som riskerar att 
inte nå en godkänd nivå. Rektor A2 säger också att elever ibland kan ha många olika 
åtgärdsprogram, så många som 5-6 stycken, som läraren sedan får lägga ihop till ett.  
 
Arbetet med IUP upplevs, av lärare B2, som positivt för eleverna i och med att det tydliggör 
kunskapsutvecklingen för dem själva. Lärare B2 upplever dock värdesättandet av 
dokumentationen vid överlämnandet av eleverna till år 7 som väldigt negativ, hon påpekar att 
det i dag är upp till eleverna att ta med sina portfolior till högstadiet. Hon förmodar dock att 
elevdokumentationen ändå inte skulle tillvaratas. Därför, påpekar hon, skulle det kännas 
bättre med ett samtal med de nya lärarna. Som exempel berättar lärare B2 om en träff med 
specialpedagogen för de senare åren inför en överlämning av elever till år 7, då hon hade 30 
minuter på sig att förmedla information om eleverna. Detta skedde genom att i skolkatalogen 
peka ut de elever som var i behov av hjälp ifrån specialpedagog och de som inte klarat de 
nationella proven, men även de elever som det fanns ett socialt varningstecken för. Lärare B2 
poängterar att hon gärna skulle vilja träffa de senarelärare som tagit över hennes elever också 
för att få lite feedback på sin undervisning, eftersom det kan vara utvecklande för hennes 
arbete. Vidare informerar lärare B2 om ett samtal med rektor A2 då ett bättre samarbete 
mellan år F-6 och 7-9 diskuterades, detta ansågs av båda parter vara önskvärt då det skulle 
innebära en stor tidsvinst vid överlämningar av elever. Trots det är detta inget som fungerar 
på skolan idag. 

5. Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur elevdokumentation så som portfolio, 
individuella utvecklingsplaner och loggböcker fungerar i praktiken och dess värde vid 
överlämnande samt övertagande av elever från år 6 till 7. Här presenteras metoddiskussion, 
sammanfattande diskussion där resultatet av undersökningen utvärderas och en analyserande 
diskussion. 

5.1 Metoddiskussion 
Från början var intentionen att undersöka elevdokumentationens värde vid övergången mellan 
år 6 och år 7 på en F-9 skola och detsamma mellan en F-6 skola och en 7-9 skola, i en och 
samma kommun. Missivet gav till en början bra respons från en F-9 skola som tackade ja till 
att medverka i undersökningen. Problemet var att det bara finns en ren 7-9 skola i den utvalda 
kommunen och att denna avböjde från att medverka då de uttryckligen inte arbetar med 
elevportfolio. Den svala responsen från de utvalda skolorna omöjliggjorde den ursprungliga 
planen och därmed ändrades utgångspunkten och syftet med undersökningen. Missivet 
omformulerades på så sätt att begreppet elevportfolio byttes ut mot elevdokumentation och 
skickades därefter ut till fyra skolor i ytterligare en kommun, men även där saknades intresse 
från eventuella deltagare, förutom från en F-9 skola som tackade ja. Syftet ändrades därmed 
till att undersöka hur elevdokumentation så som portfolio, individuella utvecklingsplaner och 
loggböcker fungerar i praktiken och dess värde vid överlämnande samt övertagande av elever 
från år 6 till 7 på två F-9 skolor i två olika kommuner.  
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För genomförandet av syftet med denna undersökning känns valet av metod rätt, tack vare att 
de kvalitativa intervjustudierna gett relevant kunskap om rektorer och lärares erfarenheter och 
åsikter om elevdokumentation.  De intervjuer som genomförts har varit ostrukturerade och 
gett möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar informanterna gett. Den kvalitativa 
enkätundersökningen valdes bort enligt Bell (2000), för att dessa svar måste tas för vad de är 
och inte kan utvecklas och fördjupas genom följdfrågor.  
 
Något som upplevts som ett problem i och med utskrifterna av de inspelade intervjuerna, har 
varit att intervjufrågorna lett till diskussioner med väldig bredd, utsvävande och ibland 
otydliga svar. Detta har i sin tur lett till en del svårigheter med tolkningen av svaren i 
förhållande till forskningsfrågorna. Vid spekulation kring det svala intresset från skolorna, 
kan användningen av begreppet portfolio i det första missivet möjligen ha avskräckt dessa 
från att medverka. Anledningen till dessa tankebanor tog sin början i det svar som mottogs 
från 7-9 skolan i den första kommunen, där rektorn uttryckligen påpekade att skolan inte 
arbetade med portfolio och därför avböjde sin medverkan i undersökningen. Därefter 
kontaktades skolan åter för att tydliggöra att det var elevdokumentationen i stort som var av 
intresse för undersökningen och inte portfolioanvändningen i sig. Detta gjorde dock ingen 
skillnad.  

5.2 Sammanfattande diskussion 
Resultatbearbetningen i detta arbete är av kvalitativ karaktär, då syftet med undersökningen 
varit att analysera lärares och rektorers syn på och användande av elevdokumentation på två 
F-9 skolor.  
 
Skola 1s syfte med elevdokumentationsarbetet är att få en röd tråd mellan F-9 för att kunna 
följa elevernas kunskapsutveckling samt lokalisera eventuella svårigheter. Förhoppningen är 
också att eleverna skall bli mer engagerade och delaktiga i sin egen skolsituation. Arbetssättet 
med loggböckerna kan dessutom möjliggöra för lärare att utvärdera stödinsatser och få 
feedback på sin undervisning, i och med elevernas möjlighet att förmedla sina synpunkter på 
lärarens arbetssätt. Vår tolkning av lärare B1s schemalagda arbetssätt med loggboken i år 6, är 
att det fungerar som en introduktion för eleverna till arbetet med IUP i år 7. Detta förbereder 
eleverna successivt att ta större ansvar för sin egen kunskapsutveckling, det utökade ansvaret 
kan också bidra till ökad motivation och bättre resultat. Genom att loggböckerna är något som 
eleverna själva handhar blir dess innehåll mer lättillgängligt än IUP. Trots att arbetet med IUP 
endast varit i bruk sedan terminens början på skola 1, känns syftet med arbetet väl förankrat 
hos både rektor och lärare. I intervjuerna med både rektorer och lärare på skola 1 
framkommer att arbetssättet introducerats på skolan genom direktiv uppifrån, ändå verkar 
lärarna vara inkluderade i processen genom diskussioner och möjlighet att sätta sin egen 
prägel på arbetet. Målet, och vägen till målet, att få ett bra samarbete och därmed en enad 
skola känns väl genomtänkt. 
 
På skola 2 efterfrågades ett gemensamt arbetssätt för hela skolan från lärare i de tidigare åren 
och intentionerna var desamma som de på skola 1, men någonstans måste kommunikationen 
ha brustit. Under intervjun med rektor A2 upplevdes denne undvika att nämna 7-9s arbetssätt i 
förhållande till de begrepp detta arbete behandlar. Kanske på grund av att hon också känner 
att det är en lång väg kvar till ett fungerande arbetssätt i relation mot det uppsatta målet. I de 
tidigare åren arbetar man med ett, vad vi förstått, välfungerande sätt med både portfolio och 
IUP som följer med eleven från F-6. Arbetssättet är något de själva arbetat fram och lärare B2 
påpekar att arbetet mellan de olika klasserna är integrerat, de säger inte dina och mina elever, 
utan våra elever. Arbetet med elevdokumentationen har medfört att eleverna även här, i likhet 
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med skola 1, upplevs som mer motiverade och engagerade i sin egen skolgång. Lärare C2 
påpekar att de även på 7-9 använder sig av IUP och att dessa skrivs i samband med 
utvecklingssamtalen, samtidigt som hon uttrycker det som att en IUP endast skrivs i de fall då 
det finns något att skriva. Detta ger en känsla av att begreppets betydelse inte är helt förankrat 
hos lärare C2, kanske beror detta på att hon upplever det nya arbetssättet som påtvingat, något 
de blivit ålagda att göra. Lärare C2s svar kan jämföras med det Elfström (2005) beskriver i sin 
undersökning, då hon påvisar ett glapp mellan kommuners beslutfattande och skolornas 
verkställande och menar att en orsak till detta är att information om beslut går igenom många 
led innan de når rektor och lärare på skolorna. Hon menar att kommunerna många gånger inte 
vill detaljstyra utan endast ger skolorna ramar att förhålla sig till och skolorna får själva 
bestämma hur de genomför arbetet. Dessutom påpekar lärare C2 att lärarna på skola 2 alltid 
fört dokumentation över eleverna och att en blankett i sig inte gör någon skillnad, vilket också 
tyder på att hon inte heller förstått arbetet bakom blanketten. Rektor A2 gör skillnad på de 
tidigare och de senare årens dokumentation i sitt utlåtande, hon upplevs heller inte som helt 
insatt i hur de arbetar på 7-9. Hon uttrycker det som att även de använder sig av IUP, 
samtidigt som hon likställer det med åtgärdsprogram och påpekar att vissa elever kan ha så 
många som 5-6 åtgärdsprogram. IUP arbetet, menar hon, ska vara mindre fokuserat på 
betygen samtidigt som de hela tiden ska utarbetas i relation till de uppsatta målen. Detta kan 
relateras till Elfströms undersökning (2005) där hon påpekar risken med att ge det negativa för 
stor plats i IUPn. Orsaken till det röriga och negativa intrycket av IUP på 7-9 skola 2, kan 
eventuellt grunda sig i att arbetet är något lärarna blivit ålagda att göra. Lärare C2 uttrycker att 
arbetssättet inte är något som var efterfrågat på 7-9. Detta ger oss en känsla av att lärarna på 
7-9 möjligtvis känner sig överkörda och inte tillfrågade vid uppbyggnaden av det nya 
arbetssättet med elevdokumentation. Vidare kan detta ha medfört att lärarna inte blivit 
tillräckligt insatta i syftet med IUP-arbetet och därför inte heller ser möjligheterna. 

5.3 Analyserande diskussion 
Nedan diskuteras resultaten av undersökningen i förhållande till den bakgrunds litteratur som 
behandlats i arbetet. 
 
I intervjuerna framkom att elevdokumentation är ett vitt begrepp och tolkas på olika sätt, inte 
bara mellan kommuner och skolor utan också mellan rektorer och lärare. Båda skolorna har 
tagit till sig IUP i arbetet med elevdokumentation, som lärare enligt Lpo-94 har till uppgift att 
utföra, men skolornas arbetssätt med dessa är mycket varierande. Arbetet med 
elevdokumentation är väl fungerande på skola 1, det är också tydligt att både rektor och lärare 
har tagit det på sitt ansvar att få det att fungera. Zetterström (2003) och Ellmin & Ellmin 
Cederholm (2006) menar att en IUP ska fungera som ett informationsmaterial när eleverna 
byter stadier och lärare och den ska även vara en röd tråd från förskolan upp till år 9. Detta 
har skola 1 tagit till sig genom att alla berörda parter på skolan har syftet klart för sig, vilket 
gör att övergångarna sker naturligt med diskussioner som utgår ifrån elevdokumentationen. 
Den möjliggör även för lärarna att följa elevernas utveckling från F-9, vilket enligt 
utbildningsdepartementet (2001) också är skolans skyldighet. Detta samarbete mellan stadierna 
saknar lärare B2, skola 2, hon poängterar att hon gärna skulle vilja träffa de senarelärare som 
tagit över hennes elever, även för att få lite feedback på sin undervisning, eftersom det kan 
vara utvecklande för hennes arbete.  
 
I skolans styrdokument står det skrivet att lärare har till uppgift att anpassa undervisningen 
efter varje elevs förutsättningar och behov. Många lärare gör detta genom att dokumentera 
elevers styrkor och svagheter för eget bruk, men behåller tyvärr sedan denna dokumentation 
vid överlämningarna. På skola 2 fungerar arbetet med elevdokumentation väl i de tidigare 
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åren (F-6), men informationen överlämnas inte i och med att eleverna börjar i år 7. Detta 
beror, enligt rektor A2 och lärare C2, på att lärare i de senare åren (7-9) inte arbetar på samma 
sätt. Lärare B2 uppfattar det som att elevdokumentationen inte värdesätts av de nya lärarna 
vid överlämnandet av elever från år 6 till år 7, hon påpekar att det är upp till eleverna om 
elevdokumentationen ska följa med vid överlämnandet. Tråkigt nog tror hon att 
dokumentationen ändå inte skulle tillvaratas av de nya lärarna.  
 
Utbildningsdepartementet (2001) påpekar att utformandet av IUP-arbetet grundar sig i elevers 
förmåga att klara de uppsatta målen har minskat, och att orsaken till detta kan vara bristfälliga 
strategier vid övergångarna inom utbildningssystemet. Zetterström (2003) säger att alla elever 
förväntas nå uppnåendemålen, även om vägen dit är individuell, att styrdokumenten 
framhåller vad som ska uppnås men inte hur det ska ske. Det är intressant och på samma gång 
tragiskt att ett arbetssätt som är väl förankrat och fungerar bra på F-6, skola 2, inte tillvaratas 
när eleverna börjar i år 7, trots att de har samma rektor. Visserligen har rektorn det 
övergripande ansvaret men Zetterström (2003) påpekar att det ändå är lärarna som ansvarar för 
elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt, författaren deklarerar att 
genomförandet skiftar eftersom lärarna arbetar med barn och ungdomar i olika åldrar. Skola 2 
har, dessutom, förkastat överlämnandekonferenser och ersatt dessa med att specialpedagogen 
besöker byskolorna och diskuterar de elever som är i behov av särskilt stöd och något de 
benämner som sociala varningstecken. Lärare B2 påpekar att skulle det kännas bättre med ett 
samtal med de nya lärarna. Om syftet med elevdokumentationen varit klargjord för lärarna i år 
7-9 på skola 2 hade informationen vid överlämningarna kanske varit mer värdefull och positiv 
än koncentrerade på elevernas svårigheter och problem. Utbildningsdepartementet (2001) 
förtydligar nödvändigheten av kompetensutveckling för lärarna när det gäller individuella 
utvecklingsplaner.  De betonar att ett väl fungerande arbetssätt kräver att både skola och 
kommun ser över organisationen och vilken kompetensutveckling som lärare och rektorer är i 
behov av. Utbildningsdepartementet (2001) påpekar också att den nya skolan och berörda 
lärare kan gå miste om relevant information när det gäller elevers behov av stöd i 
undervisningen beroende på hur överlämnandet mellan skolorna sker. Vidare menar de att 
rutinerna vid överlämnande av elevinformation behöver förbättras och att problemen är som 
störst just vid överlämnandet mellan år 6 och 7. Det har tagits upp tidigare men det är värt att 
nämna det igen, det finns enligt utbildningsdepartementet (2001) kommuner och skolor som 
satt i system att elevdokumentationen följer med vid elev överlämnandet från år 6 till år 7.  
 
En iakttagelse är att lärare C1 och B2 har samma syfte med elevdokumentationen, att eleverna 
själva ska hålla i utvecklingssamtalen, något som lärare C1 redan har påbörjat och lärare B2 
kommer att påbörja innan läsårets slut. Zetterström (2003) fäster uppmärksamheten på vad 
regeringen ger uttryck åt i en skrivelse till riksdagen, att en utbildning av hög kvalitet 
kännetecknas av att samtliga elever förstår och har kännedom om syftet med sin undervisning. 
Ett ypperligt tillfälle för att som lärare verkställa det, är genom arbete med elevdokumentering 
som IUP, portfolio eller loggboksanvändning, då eleverna på ett metakognitivt sätt får 
kännedom om sitt tillvägagångssätt att lära och syftet med det de ska lära. Eller som lärare B1 
betonar, att synliggöra elevernas lärande för eleverna själva. Att sedan överlåta mer ansvar till 
eleverna genom att låta dem få ansvara över sina egna utvecklingssamtal gör dem ännu mer 
insatt i syftet med deras utbildning. Något som möjligtvis skulle kunna öka elevportfolio 
användningen i skolorna vore att lärare också använder sig av en portfolio för att reflektera 
över sin undervisning och utvecklas i sin lärarroll, så som Berrill & Whalen (2007) påvisar i 
sin undersökning. Enligt grundskoleförordningens 7 kap. 2 § är det vårdnadshavarens rättighet 
att få skriftlig information om sitt barn som ett komplement till utvecklingssamtalet. Detta 
behöver inte vara genom information i en IUP, både lärare B1 och B2 bedriver ett lyckosamt 
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arbete med att informera föräldrar om elevernas skolsituation genom att eleverna använder sig 
av loggbok och portfolio som medföljer eleverna hem till deras föräldrar. IUPn upprättas 
sedan och uppdateras kontinuerligt och enligt Zetterström (2003) är detta lägligast i samband 
med utvecklingssamtalet tillsammans med elev, föräldrar och lärare. Ellmin & Ellmin 
Cederholm (2006) framhåller att läraren har ansvaret för att eleverna dagligen får tillfälle att 
träna sig i att se sitt eget lärande och att kunna redogöra för sina kunskaper. Zetterström (2003) 
och utbildningsdepartementet (2001) lyfter fram betydelsen av att IUPn ska innefattas i 
elevernas dagliga undervisning om den ska fungera, de vill påvisa att det inte bara räcker med 
att upprätta dem. Ett bevis på det är arbetet med elevdokumentationen skola 1 i likhet med 
eleverna i år 6 skola 2, där det har medfört att eleverna upplevs som mer motiverade och 
engagerade i sin egen skolgång. Detta stämmer överens med Öhlmérs (2006) uppfattning om 
loggboken som ett verktyg för eleverna i arbetet med att synliggöra sitt eget lärande och 
utveckling mot de uppsatta målen. Detta kan naturligtvis bäst göras genom elevens eget 
engagerande och enligt Öhlmér (2006) också genom lärarens hjälp. 
 
På skola 2 uttrycker både rektor A2 och lärare C2 en oro för att eleverna i samband med 
överlämnandet av elevdokumentationen får med sig en oönskad ryggsäck, kanske kan detta 
bero på att de i vissa fall likställer IUPn med åtgärdsprogram. Vilket Öhlmér (2006) poängterar 
inte är detsamma, eftersom åtgärdsprogram upprättas för att underlätta i arbetet med olika 
utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter. Ellmin & Ellmin Cederholm (2006) menar att 
elevdokumentationen ska utgå ifrån elevernas starka sidor och fokusera på elevernas 
möjligheter istället för eventuella hinder och svårigheter. Detta är något som också 
utbildningsdepartementet (2001) belyser i sin undersökning och påpekar att 
kompetensutveckling inom området kan vara till en god hjälp. Författarna Ellmin & Ellmin 
Cederholm (2006) förklarar att kraven på lärare och rektorer som ledare ökar på alla nivåer i 
skolan. Deras arbete ska inte grundas på förenklade modeller, uttryckslösa metoder, grunden 
borde vara kunniga, engagerande och reflekterande ledare och lärares erfarenheter. Bristen på 
en positiv inställning till IUP-arbetet kan i många fall bero på att lärare ser kravet på 
utformandet av en IUP som en belastning och ytterligare en arbetsuppgift, istället för ett 
verktyg till att underlätta arbetet enligt utbildningsdepartementet (2001).  Samarbetet mellan de 
tidigare och senare åren på skola 2 kanske skulle kunna förbättras genom bättre 
kommunikation och möjlighet att diskutera införandet av en gemensam arbetsmodell, i likhet 
med introduktionen av elevdokumentationsarbetet på skola 1. Enligt rektor A2 och lärare B2 
var det precis så som arbetet med IUP infördes på skola 2, men detta stämmer inte överens 
med den bild lärare C2 ger oss vid intervjutillfället. Hon upplever arbetssättet som påtvingat 
och inte något som lärarna själva känt behov av. Tyvärr, upplyser Lindström (2004) och Ellmin 
& Ellmin (2003), att det är vid tillfällen då lärare blivit ålagd ett nytt förfaringssätt och genom 
dålig information och introduktion till hur det nya ska fungera, som det kan bidra till bristande 
entusiasm bland lärare till användning av det nya arbetssättet. För att detta ska motverkas har 
skolan, enligt utbildningsdepartementet (2001), stor frihet att utifrån konsensus med den egna 
verksamheten och de behov som existerar bland elever på de olika nivåerna i skolan, utforma 
de individuella utvecklingsplanerna. Både Zetterström (2003) och utbildningsdepartementet 
(2001) påpekar att det är viktigt att skolan i utformandet av nya arbetssättet, ålagt eller ej, har i 
åtanke att det ska vara utmanande, kräva engagemang och nytänkande men samtidigt kännas 
möjligt att uppnå. 
 
Att elevernas byte från år 6 till år 7 många gånger blir en kulturkrock har tagits upp tidigare i 
arbetet, en orsak till det kan vara att eleverna i stället för en klasslärare nu träffar flertalet 
lärare som ingår i ett arbetslag. Utbildningsdepartementet (2001) understryker att det ställs 
krav på lärare och arbetslag för att upprätthålla ett fungerande och aktivt samarbete, en god 
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hjälp till detta kan vara IUP. På skola 2 finns ett bra samarbete mellan lärarna i F-6, enligt 
lärare B2 ses alla elever som våra elever inte dina och mina elever. Detta kan bara uppstå 
genom att samarbete och kommunikation fungerar bra mellan all berörd personal. Om detta 
samarbete fungerade lika bra innan arbetet med IUP infördes eller om det har kommit i och 
med det nya arbetssättet vet vi inte. I år 7-9 är det mer ämnesinriktat och lärarna verkar inte ha 
så bra insyn i varandras sätt att arbeta med elevdokumentationen, detta grundar vi på att lärare 
C2 ger uttryck åt att hon tror att varje lärare dokumenterar den dagliga undervisningen men 
menar att det är upp till var och en, om och hur det görs. Fortsättningsvis förtäljer hon att 
elevdokumentationen finns samlad i klasspärmar i personalrummet och då den finns 
tillgänglig för alla lärare, kan samarbete och kommunikation verka överflödig mellan de olika 
ämneslärarna. Detta kan vara en bidragande orsak till att IUP-arbetet inte fungerar speciellt 
bra. Lindström (2004) och Wray (2006) lyfter fram att det är beroende på lärarnas uppfattning 
och kunskap om syftet med portfolioarbetet hur utfallet blir. Vi anser att detta inte bara gäller 
portfolioarbete utan innefattar allt arbete med elevdokumentation. Den kan, om den används 
rätt, vara ett värdefullt redskap men det förutsätter att lärare som tillämpar arbetssättet är på 
det klara med syftet och de förändringar som krävs för att sätta elevernas lärande i fokus. 
Genom avsaknaden av fortbildning och därmed okunskap inför ett nytt arbetssätt kan det 
stjälpa istället för att hjälpa och till slut förkastas.  På grund av detta blir vår slutsats att det är 
lärarnas syn på syftet med elevdokumentation som avgör om den blir till en ryggsäck eller 
resurs för både lärare och elever. 
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Bilaga 1 
 
2007-09-23 
Till rektor och lärare i år 6 och år 7 på xxxskolan  
 
Vi är två lärarstuderande vid högskolan i Gävle som heter Annika och Therese. Vi är inne på 
vår sista termin och planerar just nu vårt examensarbete.  
 
Vi har valt att undersöka olika skolors intentioner och användande av elevportfolio och annan 
elevdokumentation. Syftet med undersökningen är att se hur olika skolor tagit till sig Lpo-94:s 
och skolverkets allmänna råd och kommentarer angående elevportfolioanvändning och den 
individuella utvecklingsplanen. Vårt syfte är också att ta reda på vilken hjälp denna ger i den 
dagliga undervisningen samt vid överlämningar från år 6 till 7.  
 
I undersökningsresultatet kommer varken lärare, rektor eller skola kunna identifieras och alla 
medverkande i undersökningsgruppen kan när som helst avbryta sitt deltagande i 
undersökningen. De uppgifter som lämnas av enskilda personer kommer endast att användas i 
undersökningen och ej i kommersiellt bruk. Allt enligt de etiska principer som gäller för all 
forskning inom det humanistisk- samhällsvetenskapliga området (www.vr.se).   
 
Vårt önskemål är att snarast, förslagsvis under v 40, få besöka Er och få möjlighet att 
intervjua Er som rektor samt en pedagog i år 6 och en pedagog i år 7. Intervjuerna kommer, 
om Ni tillåter, att bandas, sammanställas och skickas tillbaka till Er för godkännande innan de 
används i uppsatsen. Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss med vårt examensarbete genom Er 
delaktighet i undersökningen. Oavsett intresse för att medverka eller inte så ber vi Er kontakta 
oss snarast.  
 
Tack på förhand, med vänlig hälsning 
 
 
 
Annika Johansson, plu04ajo@student.hig.se Therese Duveskog, plu04ton@student.hig.se 
0730-xx xx xx 0733-xx xx xx 
 
Handledare:  
Maud Söderlund, msd@hig.se 
Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle 
026 � xx xxx xx 



  

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till examensarbetet � frågor till lärare 

1. Hur dokumenterar ni elevernas kunskapsutveckling?  

- Dokumenteras även den dagliga undervisningen? 

- Hur fungerar dokumentationen på högstadiet där eleverna har flera lärare? 

 

2. Hur arbetar ni med individuella utvecklingsplaner? 

 

3. Finns det några riktlinjer om vilka ämnen som ska dokumenteras? 

 

4. Vilket värde sätter du som lärare på elevdokumentationen vid 

övertagandet/överlämnandet av en klass? 

 

Extrafråga: 

5. Hur har portfolioarbetet introducerats/ informerats på skolan? 

 

Intervjufrågor till examensarbetet � frågor till rektorer 
1. Hur dokumenterar ni elevernas kunskapsutveckling?  

 

2. Hur arbetar ni med individuella utvecklingsplaner? 

 

3. Finns det några riktlinjer om vilka ämnen som ska dokumenteras? 

 

Extrafråga: 

4. Hur har portfolioarbetet introducerats/ informerats på skolan? 

 
 


