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Sammanfattning	
 

 
Syftet med vår kvalitativa studie har varit att belysa hur social utveckling och 

kunskapsutveckling kommer till uttryck i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vi har 

samlat in 24 individuella utvecklingsplaner för att analysera dessa uttryck. Vi har använt 

olika metoder vid analys av de individuella utvecklingsplanerna. De är koncentrering, 

kategorisering, berättelse, tolkning, ad hoc samt metoden modellering. Vi gjorde en tabell 

förutsättningslöst där vi strukturerade upp innehållet i varje elevs utvecklingsplan, som 

bedömdes utgöra uttryck för social utveckling respektive kunskapsutveckling. Därefter 

sorterade vi grundsärskolans IUP:er för sig och gymnasiesärskolans IUP:er för sig och 

analyserade elevens uttryck med avseende på  social utveckling respektive 

kunskapsutveckling. Av studien att döma, har vi kommit fram till att de skriftliga uttrycken 

med avseende på kunskapsutveckling är övervägande för elever på grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Men att uttryck med avseende på social utveckling är nästan lika 

mycket förekommande som kunskapsutveckling för de elever som går på 

gymnasiesärskolan. I studien framkommer att vissa inte har med Skolverkets riktlinjer i sin 

dokumentation och att de individuella utvecklingsplanerna är väldigt olika utformade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: individuella utvecklingsplaner, social utveckling, kunskapsutveckling, uttryck, 
särskola
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Inledning	 	
 
För snart fem år sedan kom en ny läroplan, Läroplan för grundskolan 2011 (Skolverket 

2011a). År 2013 kom även en ny läroplan för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b).  

Värdegrund samt synen på kunskap som genomlyser tidigare läroplan, Lpo 94 (Skolverket 

1994) finns även i Lgr 11 och Gysär-13. Där sägs att alla elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Skolan ska också främja elevernas utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (Skolverket, s.7, 2011b). Utbildningen ska även vara anpassad efter 

elevens förutsättningar och behov. Detta för att inhämta och utveckla sådana kunskaper som 

är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (s.13, 2011b). Undervisningen utgår 

ifrån ett elevdemokratiskt arbetssätt där eleven förväntas att söka efter kunskap och där 

undervisningen genomsyras av en processinriktad undervisning med fokus på sammanhang 

samt helhetssyn. Detta förstärks även av Light & McNaughton (2012) vilka belyser 

betydelsen av AKK (alternativ kompletterande kommunikation) för att läraren ska kunna i 

större grad få alla elever mer delaktiga i undervisningssituationen och på detta sätt 

åstadkomma mer elevdemokrati i undervisningen. 

 

Regeringen fattade beslut under år 2005 om att det skulle finnas en individuell 

utvecklingsplan (IUP) för varje elev i grundskolan samt grundsärskolan. Detta krav togs bort 

2013/ 2014 men kvarstår för grundsärskolan samt för de årskurser i grundskolan som inte har 

betygsättning. I den individuella utvecklingsplanen som kvarstår i de ovan nämnda 

skolformerna, ska uppmärksamheten riktas motvilket ansvar föräldrar, elev samt skolan har 

för att ha en optimal kunskapsutveckling. Dokumentationen ska även bilda en grund för den 

sociala utvecklingen för eleven samt dennes delaktighet i detta.  
 
Under våra år som verksamma lärare inom särskolan, har vi mött olika syn i våra 

verksamheter och på eleverna. Vid diskussioner angående måluppfyllelse vid bl.a. 

betygsättning har lärare t.ex. sagt att ”det har ingen betydelse för eleven”, ”betygen är inget 

värda”,” de kommer in överallt ändå”, ”det är viktigare att de fungerar som 

samhällsmedborgare än att de klarar mål i något av våra ämnen”.  Det var inte lätt att 

komma från grundskolans strikta betygssystem och fundera hur lärarna tänkte inom 

särskolan. Detta gällde naturligtvis inte alla lärare men det gav oss en tankeställare. Vi har 

en bakgrund från grundskolans högstadium. I grundskolans värld är det naturligt att man 
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tänker i mål, tidigare strävans- och uppnåendemål samt hur/på vilket sätt eleverna skall nå 

dit. Denna fokus på kunskapsmål har vi tyvärr inte mött i grundsär- respektive 

gymnasiesärskolan. Detta kan ha olika orsaker. Men bidragande kan vara att det år 1967 

kom en omsorgslag som innebar att alla barn skulle gå i skolan, även de som tidigare ansetts 

obildbara. Träningsklasser bildades inom särskolan som värnade om omsorgen om eleverna 

(Frithiof, 2007). 

 

Vår gemensamma upplevelse samt erfarenhet är att en stor del av fokus inom särskolan 

ligger på den del som berör den sociala utvecklingen, att se de styrkor hos eleven som inte är 

kunskapsrelaterade. Detta tydliggörs då vi båda kan relatera samt jämföra med vår tidigare 

lärarerfarenhet ifrån grundskolan. En fundering är om vi hade uppmärksammat detta ifall vi 

bara hade undervisat inom särskolan. Men som det står i läroplanen så skall skolans 

utbildning anpassas efter varje elevs behov, under demokratiska former, oavsett bakgrund, 

tidigare erfarenhet och vilka språkkunskaper som eleven har. Omsorgen om den enskilde 

eleven skall också prägla skolans verksamhet där olika kunskapsformer balanseras till en 

helhet (Skolverket, s.10, 2011b). Detta är inget speciellt för vår elevgrupp utan gäller alla 

elever. Vi vet att många elever inom särskolan har behövt hjälp med mer saker både i 

hemmet och i skolan vilket gör att omsorgstanken finns till större del där än i vanliga 

grundskolan. Vår erfarenhet är också att föräldrarna värdesätter att skolan jobbar med den 

sociala utvecklingen. 

I läroplanen innan gysär-13 (Skolverket, 2008) reflekterar vi över att kursen ”Kommunikation 

och samspel” är ett ”komplement till kärnämnena för att fördjupa reflektioner om livsfrågor 

och vuxenblivande samt att träna färdigheter som har med boende och fritid att 

göra”(Skolverket, s.16, 2008). I denna kurs tog man bl.a. upp ”ge uttryck för erfarenheter, 

tankar och känslor” (Skolverket, s.136, 2008). Det kan eventuellt vara förklaringen till att vi 

upplever att det finns många uttryck med fokus på social utveckling framförallt på 

gymnasiesärskolan. Vilket är förståeligt då det sociala samspelet är en betydelsefull 

förutsättning för lärande oavsett skolform. 

Betygen från grundskolan är viktiga för att eleven skall kunna gå vidare till ett gymnasium. I 

särskolan är inte betygen lika viktiga ur samma aspekt. Detta beroende på att eleverna 

kommer in på den utbildning de vill, då det gäller gymnasiesärskola. Om inte utbildning är 

intressant för eleven, finns det möjlighet för daglig verksamhet i olika utsträckning. Detta 
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förstärks även av Skolverket (2008) då det ska finnas med en omsorg om eleverna, en social 

utveckling, vilken i särskolan tar större fokus än den kunskapsmässiga utvecklingen. Detta är 

bra för eleverna då vi som människor i grunden är sociala varelser och beroende av att vara 

delaktiga i olika sociala relationer.  

 

Vår förförståelse som baserar sig på vår erfarenhet i dessa olika skolformer, är att det är 

mer fokus på social utveckling än kunskapsutveckling. Upplevelsen är att i särskolan sätts 

omsorgsmål före kunskapsmål. Vi kopplar omsorgsmålen till uttryck för social utveckling 

för att många mål som härleds till den personliga utvecklingen inte kan härledas till 

kunskapsmål utan till omsorgsmål.  Detta medförde att vår nyfikenhet väcktes och vi vill 

därför undersöka hur undervisande lärare väljer att återkoppla undervisningen med fokus på 

social utveckling och kunskapsutveckling i elevernas utvecklingsplaner. 

 

Vi har samlat in individuella utvecklingsplaner från grundsärskolor och från 

gymnasiesärskolor. De är avidentifierade och upptagningsområdet är Mellansverige. Vi har 

fokuserat på hur eleven beskrivs samt analyserat hur elevers sociala utveckling och 

kunskapsutveckling kommer till uttryck i de individuella utvecklingsplanerna. Då ingår 

även den metakognitiva nivån, eftersom den individuella utvecklingsplanen med de 

skriftliga omdömena kan vara en del av elevens portfolio. Med metakognition menas att du 

har en förståelse och en medvetenhet om vilken kunskap du har erhållit och hur du 

använder den (www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metakognition). 

 

Bakgrund	
 

Kunskapsutveckling	
 
Kunskap har alltid format människan men förändrats över tid (Lärarförbundet, 2007-2010). 

Synen på vad kunskap är har skiftat historiskt, kulturellt och även mellan olika 

vetenskapliga områden samt sist men inte minst rent politiskt. Vad är 

kunskap/kunskapsutveckling? Det kan förklaras som en mänsklig konstruktion som får sin 

mening i ett praktiskt eller socialt sammanhang (Lärarförbundet, 2007-2010). Redan på 

Platons tid diskuterades vad kunskap var. Han var den första att göra kriterier för vad som 

var sann och säker kunskap (episteme) och kriterier för den som tyckte samt hade en åsikt 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/metakognition
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om något. Hans definition för kunskap var att det var ”något vi tror eller håller för sant” 

(Gustavsson, s.50, 2002). Men för att tro skall bli kunskap så måste tron bevisas på något 

sätt så att det vi tror på, blir sant (Gustavsson, 2002). 

 

Platons efterföljare Aristoteles utvecklade kunskapsbegreppet och menade att kunskapen var 

knuten till olika verksamheter. Teoretisk kunskap var den reflekterande och undersökande 

kunskapen (Gustavsson, 2002). Den praktiska kunskapen var politik och etik. Han menade 

att ”veta” tillhörde den teoretiska vetenskapen, att” kunna” tillhörde hantverkskunskapen 

och ”klokheten” var, att kunna handla på rätt sätt för sitt eget bästa och sin omgivning 

(Gustavsson, 2002). 

 

Ordet epistemologi kommer av det grekiska ordet episteme som betyder kunskap eller 

lärande och av ordet ”logos” vilket betyder ord (Kullberg, 2004).  Epistemologi kan 

förklaras med att det är läran om kunskapen, en kunskapsteori där den delas in i två grupper 

hur man når kunskap. Det ena är rationalismen där kunskap nås genom ren 

tankeverksamhet. Den andra är empirismen där kunskap nås genom förnimmelser eller 

erfarenheter (Kullberg, 2004). Man kan även säga att mänskligt tänkande är en återspegling 

av verkligheten. En kunskapsteori är att kunskapen är relationell, invävd i ett alltid 

föränderligt nätverk (Wadenström, 2003). Under historien har kunskapsbegreppet 

förändrats, i ett tidigare skede sågs kunskap som ett sätt att reflektera över människans 

erfarenhet och tro (Lärarförbundet, 2007-2010). 

 

Detta relaterat till idag då eleverna i allt större utsträckning ska kunna värdera sina egna 

kunskaper (Lärarförbundet, 2007-2010). Forskarna menar att kunskaper kan utvecklas i ett 

växelspel mellan vad man vill uppnå och det man redan har (Lärarförbundet, 2007-2010). 

Begreppet ska dock ses som en helhet där kunskap är föränderlig och för att skapa mening 

ska kunskap komma från individens egen eftertanke och erfarenhet (Biesta, 2007, 

Lärarförbundet, 2007-2010). 

 

John Deweys praktiska epistemologi ville förklara att kunskap är ett antal uttryck som 

tillsammans utgör en förutsättning för att lära sig för livet. Uttrycken var teori, praktik, 

reflektion och handling (Jarvis 2010). I sin forskning ville han visa att man växer genom att 

ta initiativ och lära sig att argumentera. Man skulle lära sig att behärska olika förmågor och 

förhållningssätt (Carlson, 2013). Han ansåg att det var viktigt att man skulle förstå varför 
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man lärde sig saker och ting, att det fanns en tanke bakom kunskapen. Han ville att eleverna 

skulle förstå att utan teori förstod man inte det praktiska (Carlsson, 2013). 

 

Vygotskij ville framhålla att man fick all kunskap genom samspel med andra människor och 

på detta sätt lärde man för livet (Strandberg, 2006, Körling, 2012).  Samspelet mellan tanke 

och språk finns i hans teorier. Man kan säga att när man pratar, kompletterar man tänkandet 

och tvärtom. Enligt honom lär sig individen enligt två typer av utvecklingsnivåer; den 

faktiska utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån där det är fokus på den 

proximala zonen (Strandberg, 2006). Med den proximala zonen menas att eleven/barnet 

imiterar sådana kunskaper som är på tur att läras in. Hans teorier uttrycks av att all utveckling 

uppenbarar sig för eleven två gånger. Först på den sociala nivån och sedan på den 

individuella nivån. Den bästa källan till kunskap enligt Vygotskij, (Strandberg, 2006) är den 

interaktionella miljön där man arbetar ansikte mot ansikte. Den sociala nivån är den som 

alltid skall starta med en dialog med läraren och kamrater i gruppen. Det ska finnas utrymme 

för eleven att få möjlighet till utmaning, då sker en kunskapsutveckling hos eleven som är en 

ständig process. På den individuella nivån kan eleven sedan starta sitt eget tankearbete 

(Strandberg, 2006). Han menade att elevernas inre mentala förutsättningar inte begränsar 

elevens utveckling utan möjligheterna ökar med rätt hjälp. Han menade också att det fanns tre 

faktorer som påverkar kunskapsinhämtningen; vilja, nyfikenhet och lust (Strandberg, 2006). 

Vetenskaplig kunskap är mer reflekterande i motsatt till den vardagliga kunskapen (Kullberg, 

2004). Den oreflekterade kunskapen är den kunskap vi möter i vardagen; den erhålls 

ständigt fast man inte tänker på det. Gustavsson, (2002) påpekar att våra styrdokument 

inom skolan länge varit oreflekterande, även att kunskapen i skolan uppfattas som den 

vetenskapliga sanningen. 

 

Den vetenskapliga kunskapen vill vara systematiskt genomförd och vara reflekterande, 

vilket även förstärktes av Platon, som menade att vetenskapen inte innehåller några 

påståenden som inte har goda grunder (Kullberg, 2004). 

 

Vidare är kunskap inget entydigt begrepp (Skolverket, 2013b). De fyra F:n som är fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet är begrepp som förutsätter ett samspel mellan lärare 

och elev. Samma idé som många av våra teoretiker hade för väldigt länge sedan. En av dem 

var Vygotskij som menade att man inte kunde komma vidare i sin utveckling utan samspel 

(Strandberg, 2006, Körling, 2012). Med faktakunskapen menas att det är sådan kunskap som 
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finns och som inte ändras i första taget medan färdighetskunskapen kräver träning för att 

utvecklas. Med förståelsekunskapen menas att man har förmåga att förstå och den har med 

erfarenhet att göra. Förtrogenhetskunskapen benämns ofta den tysta eller dolda kunskapen 

där omdömesförmågan har stor betydelse (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). De 

kallas också kunskapsuttryck (Skolverket, 2013b). De speglar ett kunnande enligt 

Skolverket. 

 

Kunskapsbedömande och kunskapssyn kan inte skiljas åt enligt Christian Lundahl 

(Lärarförbundet, 2007-2010). Han påpekar även att skolans huvuduppdrag är 

kunskapsuppdraget.  Det ”triadiska kunskapsbegreppet ” uppmärksammas av Lindström, 

Lindberg & Pettersson (s.53, 2011). Där utgör kunnande, kunskapsinnehåll, kunnighet, 

dialektiskt relaterade med varandra och utgör varandras förutsättningar. I skolans värld kan 

dessa begrepp användas när man tolkar kunskapsbegreppet i det dagliga arbetet samt även i de 

individuella utvecklingsplanerna och hur de tar uttryck.  

Det livslånga lärandet pågår ständigt, både formellt och informellt (Ellström, 1996), ibland 

vilande men även ibland som en aktiv lärprocess. Denna process bör fortsätta hela livet 

även efter att tiden i skolan har avslutats. Lärandet sker ständigt oavsett miljö. I takt med 

att samhället utvecklas ställs det högre och högre krav på arbetstagaren inom arbetslivet, 

vilket i många fall kan drabba vår grupp av elever. Vissa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning har inte samma möjligheter till analytiskt- logiskt tänkande, sociala 

färdigheter eller de teoretiska kunskaper som många av arbetslivets sektorer kräver. 

 

Skolan ska genomsyras av en kunskapsutveckling och social utveckling enligt läroplan och 

skollag, vilket innebär att innebörden av kunskapsbegreppet ständigt diskuteras, samt att det 

är fråga om att stimulera harmonisk utveckling, både när det gäller kunskaper och social 

förmåga. Detta gäller även eleverna inom särskolan (Skolverket, 2006). Eleverna ska ges” 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket, 

s.10, 2014). 

 

Det är skolans uppdrag att se till att skillnader i elevers förutsättningar minimeras. Vi ska 

också motverka konsekvenserna av att eleverna har ett funktionshinder.  Rektor har ett stort 

ansvar att se till att det finns förutsättningar att bedriva undervisning både gällande lokaler, 

specialpedagogisk kompetens och andra anpassningar för elevens bästa. Det beskrivs dock 
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sällan vad som ska åtgärdas på gruppnivå eller på skolnivå/organisationsnivå när det gäller 

elever med särskilda behov. I de årskurser där man inte ger betyg skall en individuell 

utvecklingsplan upprättas (Skolverket, 2010:800). 

 

För att nå en kunskapsutveckling som överensstämmer med Skolverkets intentioner bör 

man använda den skriftliga individuella utvecklingsplanen i alla årskurser där eleverna inte 

får betyg (Skolverket, 2013a). Om personer och i vårt fall elever med en 

utvecklingsstörning, bedöms på likvärdigt sätt inom skolvärlden där kunskapsutveckling är 

av störst vikt är en av våra funderingar. Numer har vi en diskrimineringslag för 

funktionshindrade. Eleverna ska få möjlighet till en skälig anpassning vilket medför att de 

har samma möjlighet att göra samma saker som de som inte har ett funktionshinder (SÖ 

2008:26). 

 

I första kap 4 § i skollagen (Skolverket, 2010:800) står det att ”barn och elever ska inhämta 

och utveckla kunskaper och värden”. De skall hitta en lust att lära och utvecklas så långt det är 

möjligt. Skolväsendet skall vila på en demokratisk grund, enligt Skollagen 2010:800.  Det 

påpekas även att utbildningen skall anpassas efter varje enskild elev och att den skall vara 

likvärdig oavsett var i landet man går sin utbildning, (Skolverket, 2013b). Där menar man 

även att kunskap inte är något entydigt begrepp utan att kunskapen förutsätter samspel. Dyson 

(2006) belyser Englands skolväsende där det är en märkbar skillnad, de enskilda eleverna 

bedöms från fall till fall. Vidare arbetar de engelska skolorna för att skolsystemet ska bli mer 

flexibelt och på så sätt kunna bemöta alla elever i skolorna. Inkludering är ett begrepp som 

knappt har funnits med under de senaste tjugo åren i England, vilket kan förklara enligt 

författaren, att det inte finns någon gemensam syn på elevers behov av särskilt stöd.  

Vad anser barn/ungdomar med funktionshinder att kunskap är? Enligt Frithiof (2007) att den 

kunskap de lär sig i skolan är skolkunskap där målen redan är fastställda. Det handlar mer om 

episteme och techne än om fronesis och sofia. De har dock svårt att se vilken kunskap som de 

behöver i livet och den som skolan erbjuder just nu. 

 

Vad menas med dessa begrepp? 

Episteme är den vetenskaplig- teoretiska kunskapen (Gustavsson, 2002). Det är den säkra 

kunskapen, den beskriver och förklarar olika värden i vårt samhälle. Techne är den praktisk-

produktiva kunskapen och kopplas ihop med hantverk. Det är den kunskap som hör ihop med 
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tillverkning och skapande. Fronesis är en typ av handling för att nå ett speciellt syfte. Denna 

mellanmänskliga kunskap kallas fronesis och brukar förklaras som en praktisk klokhet. 

Sofia skiljer sig lite från de övriga. Sofia betyder visdom enligt det grekiska språket. Det är 

ett centralt begrepp främst inom filosofin. Där studeras frågor som ”vad är kunskap, vad är 

sanning?”   

 

De tre första begreppen står alltid i relation till varandra. Skolan vill förstärka ungdomarna i 

dessa egenskaper. Men även sofia är ett begrepp som skall användas i skolan idag då man 

enligt Skolverkets läroplan (Skolverket 2011b) skall kunna kritiskt granska det man lär sig. 

Datorns intåg i skolans värld har gjort att kunskapsutvecklingen blivit mycket snabbare 

och att kunskapen blivit gränslös (Kullberg, 2004). Det som framkommit som en av de 

viktigaste komponenterna för att eleverna skall lära sig optimalt är läraren och dennes 

inställning till kunskap (Combs, Elliott & Whipple, 2010). Att tro på det man förmedlar är 

en av de viktigaste egenskaperna för en bra lärare (Nind, Wearmouth, Collins, Hall, Rix & 

Sheeby, 2004). 

Social	utveckling	

		
Alla människor är unika och därför olika (Frithiof, 2007). Trots det bedöms alla i skolan 

efter samma mall oavsett deras personlighet. Människan styrs av sina drifter och som 

Sigmund Freud sa är det lust som driver människan framåt (Orlenius, 2001). Med det menas 

att individen ska skapa balans mellan sina egna krav, de inre kraven, vilka de inte kan 

påverka själva om de har en funktionsnedsättning och världens krav utifrån. 

 

Särskolan tar emot elever med deras diagnoser där utvecklingsstörning eller förvärvad 

hjärnskada finns med i diagnosen. Utvecklingsstörning är ett tidsbundet begrepp (Frithiof, 

2007) och visar en föråldrad grundsyn på de personer som har diagnostiserats för 

utvecklingsstörning. Enligt Schalock (2011) är uttrycket intellektuellt funktionshinder ett 

internationellt uttryck. Uttrycken för utvecklingsstörning eller intellektuellt funktionshinder 

har varit många och ibland nedvärderande genom tiderna. Han utvecklar begreppet 

utvecklingsstörning, hur det klassificeras, definieras samt hur man ska förstå vad en 

utvecklingsstörning är. 
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Eleverna har blivit kategoriserade som grupp, följt ett avvikande mönster och har inte själva 

kunnat höja rösten för att förändra detta. Fortfarande följer många personer med en 

utvecklingsstörning en avvikande linje i vårt samhälle. De kategoriseras och marginaliseras 

enligt ”rådande ideologier och synsätt” (Frithiof, s.55, 2007). På 1970-talet fick personer 

med en utvecklingsstörning göra sin röst hörd, under en kongress. De motsatte sig ordet 

”särskola”. De tyckte att ordet särskola var nedsättande för den gruppen. Fortfarande än idag 

har vi särskola som namn på skolformen för elever med en utvecklingsstörning (Ibid, 2007). 

 

Personer med utvecklingsstörning har ett sämre korttidsminne och på detta sätt svårare att 

minnas samt förstå och behöver mer tid för att lära sig, men de utvecklas.  

Förr kallades personer med en utvecklingsstörning idioter som betyder privatperson på 

grekiska (Frithiof, 2007) och en privatperson ansågs olärd. Detta begrepp förstärktes av en 

psykiater, Alfhild Tamm som redan tidigt på 1900-talet började genomföra intelligenstester 

på elever som hade låg begåvning i Sverige. Det fanns fler som intresserade sig för barn som 

ansågs ”sinnesslöa”.  

 

Intelligenstester blev ett komplement till läkarnas diagnoser för att se till att rätt hjälp sattes 

in för varje barn/elev. Läkarna och psykologerna såg på funktionsnedsättningar på olika sätt 

i och med att de har olika syften. De ansåg dock att det var individen som ägde problemet 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Detta synsätt gällde för elever ännu i början av1970-talet. 

Skolsvårigheter ansågs även då vara ett individproblem. En skola för alla var det synsätt 

som gällde för de som arbetade med reformarbetet med att utveckla skolan i Sverige. Men 

segregering fanns ändå som en självklarhet då man ansåg att det var det bästa både ur 

”individens och ur samhällets synvinkel” (Hjörne & Säljö, s.54, 2008).  Det blev en slags 

kategorisering då de kom fram till att segregeringen var en utveckling som gynnade de 

elever som behövde gå i en specialklass. Många olika typer av klasser genomfördes för att 

nivågruppera och segregera elever för att nå bästa resultat (Hjörne & Säljö, 2008). Detta 

parallellt med den internationella diskussionen om inkluderande undervisning som enligt 

Armstrong, Armstrong & Spandagou (2010) pågått sedan tidigt 1990-tal. De beskriver 

motsättningar inom specialpedagogiken som förstärks av att den inkluderande 

undervisningen inte kunnat spåras på ett konkret sätt i utbildningsverksamheten.  

Mitchell (2008) däremot förstärker att den inkluderande undervisningen ger eleverna en 

medvetenhet och utvecklar elevers sociala emotionella förmågor. De får även en ökad 

kunskap om samhället och alla dess olikheter. Enligt Mitchell (2008) är den inkluderande 
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undervisningen mer kostnadseffektiv relaterat till de dyra smågrupperna. De olika 

lärandestrategierna gynnar eleverna inom den inkluderande undervisningen. Vidare menar 

Mitchell att då man ska stärka elevers kunskapsutveckling, är återkommande samtal med 

eleven och då med fokus på elevens utveckling, ett vinnande koncept.  
 

Diagnoser av olika slag har stor betydelse för hur man hanterar eleverna och deras 

svårigheter. Vad är intelligens/begåvning? Enligt Nationalencyklopedin är det ett begrepp 

som skall förklara hur skillnader kan se ut beroende på hur arbetet utförs med att utveckla 

och utöva olika typer av färdigheter. Enligt de intelligenstester som görs, ligger en 

normalbegåvad elev på en IQ över 70 (www.psykiatristod.se/utvecklingsstorning).  En 

utvecklingsstörning baseras inte enbart på hur hög IQ eleven har, utan man tar även hänsyn 

till vilka andra funktioner som är nedsatta, t.ex. förmågan att sköta sin ekonomi och hälsa. 

 

De allmänna råden från Skolverket till kommunerna som ska bedöma om en elev ska gå i 

särskola eller ej, är att eleven skall ha en utredning som omfattar medicinska, pedagogiska, 

sociala och psykologiska aspekter (Molin, 2008). Intelligens kan tolkas som en förmåga att 

lära sig olika saker för att nå läroplanens mål. Det finns åsikter om hur viktig 

intelligensen/begåvningen är för eleven. Det som har kommit fram de sista åren är att de 

kulturella och sociala faktorerna är klart viktigare för hur det går i livet än hur högt IQ en 

elev har. Det är bara i de fall då IQ är väldigt lågt som det kan ha större betydelse för ohälsa 

(Ingvar & Eldh, 2014). Den sociala kompetensen är enligt Vygotskij grundläggande i 

människors utveckling och inbegriper alla former av olika mänskliga samspel. Detta är då 

fundamentalt då man utvecklar eleverna intellektuellt, socialt samt även emotionellt i deras 

sociala relationer (Strandberg, 2006). Vidare ser Vygotskij att allt tänkande och den 

kognitiva utvecklingen har utgångspunkt i all social aktivitet för att uppnå en social 

utveckling. 

 

Frithiof (2007) påstår att elever med funktionsnedsättning har svårt att avgöra vilken 

kunskap de behöver. IUP:erna kan på detta vis vara vägledande för eleven för att förstå vad 

de behöver för att utvecklas samt hur social utveckling och kunskapsutveckling kommer till 

uttryck. 
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För att kunna utkristallisera de uttryck som förekommer i de insamlade individuella 

utvecklingsplanerna som relaterar till social utveckling, behöver vi ställas oss frågan, vad 

menas med social utveckling? 

Social utveckling förklaras på följande vis: 

Nationalencyklopedins definition av social kompetens lyder: Social kompetens, förmåga att 

umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den 

sociala samvaron (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/social kompetens). 

 

”De sociala utvecklingsprocesserna integrerar individens sociala och kognitiva färdigheter för 

att nå sociala mål, och justerar beteende i förhållande till de reaktioner omgivningen ger” 

(Ogden, 2003 s. 253). Människan kan sägas vara en social varelse. Hon/han är ständigt 

beroende av omgivningen för sin sociala utveckling (Lärarförbundet, 1996). Med det menas 

att man utgår från handlingar och värderingar som är socialt förankrade som under tid ändrar 

innebörd beroende på att samma handling kan betyda olika vid olika åldrar för eleven/barnet. 

Bilden av sig själv, jaguppfattningen är beroende av samspelet med vår omgivning. Hur vi 

möts av andra människor påverkar hur vi beter oss mot dem (Lärarförbundet, 1996). 

Språkutveckling, intellektuell utveckling samt emotionell utveckling är alla beroende av 

samspel med ens omgivning. På detta sätt kan man säga att det ingår sociala komponenter i all 

utveckling.  

 

Den sociala utvecklingen är viktig för elever som är inskrivna i särskola. I vissa fall har de 

inte den hjälp de behöver i hemmet när det gäller både språkutveckling, intellektuell 

utveckling samt emotionell utveckling. Detta på grund av att det, för att utvecklas, krävs 

samspel med omgivningen (Lärarförbundet, 1996). Om inte hemmet besitter dessa förmågor 

blir eleven drabbad av att inte utvecklas optimalt. Därför bör man använda den tid de 

tillbringar i skolan även att utveckla dessa förmågor. Om föräldrarna har en lindrig 

utvecklingsstörning är det inte säkert att de kan hjälpa eleverna med sociala färdigheter som 

t.ex. att bli självständiga eller ta ansvar för vissa saker som t.ex. att komma i tid. Den sociala 

utvecklingen påverkas av både språket, tankeutvecklingen och att kunna reflektera över 

sociala handlingar. Förmågan att tänka och reflektera över sina sociala handlingar kan vissa 

av eleverna inom särskolan ha svårigheter med. 

 

Social utveckling kan också nås genom en kunskapsmässig utvecklingsprocess (Ogden, 

2003). Då integreras elevens sociala och kognitiva färdigheter. För att lära sig att bli 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/social
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ansvarskännande medlemmar i samhället och nå den sociala utveckling som samhället kräver 

(Ogden, 2003) krävs att skolan jobbar med den sociala utvecklingen enligt läroplanen. Enligt 

Skolverket (s. 9, 2011b) ”ska skolan främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. 

 

I IUP:erna ska lärarna bedöma och dokumentera den sociala utveckling som sker eller ska ske 

utifrån skolans normer och värdegrund. Detta för att alla elever ska sträva mot att bli en social 

kompetent medborgare (Ogden, 2003).  

 
Det subjektiva synsättet symboliseras av ett helhetstänkande/holistiskt tänkande. Det beskrivs 

lättast som att man möter människan som en helhet och väger in de känslomässiga, fysiska, 

sociala samt tankemässiga förhållandena. Detta blir något motsägelsefullt menar Rokenes & 

Hanssen (2007) som berör även det reduktionistiska synsättet på människan vilket medför att 

man ser delar av människan. Man väljer att se de delar som passar in just för stunden och 

väljer bort de övriga. Vilken syn och vilka val har de undervisande lärarna gjort för att få en 

tydlig samt grundläggande individuell utvecklingsplan, i det insamlade materialet vi har 

tillgängligt.  Oavsett teori och val, kan det härledas social utveckling och hur kommer det till 

uttryck? Kan det vara det reduktionistiska synsättet som personal inom särskolan jobbar efter 

då erfarenhet säger att sociala utvecklingen dominerar inom särskolan gentemot 

kunskapsutveckling? 
 

Inom den etnografiska kvalitativa forskningen ser man på varje människa som en egen 

individ som kan ta ansvar för sitt eget liv (Kullberg, 2004). Detta genom att tänka och välja 

det som personen själv känner är bäst för henne/honom (Kullberg, 2004). Vad människan lär 

finns i dennes bakgrund och i relationen mellan människan, hennes omvärld samt i 

bakgrunden där det finns t.ex. arv och uppväxtvillkor (Rix, Hall, Nind, Sheehy & 

Wearmouth, 2006; Frithiof, 2007). Lärandet gör hon/han för att skapa mening med sitt liv 

och skapa förändring i sin relation till den miljö hon/han lever i. Läraren skall inse att alla 

personer är individer med vissa talanger och vissa styrkor (Rix, et.al, 2006). 

 

Lärarnas ansvar för elevernas sociala utveckling på den övergripande nivån genomsyras av 

det som framkommer i Skollagen och utmynnar i Skolverkets skrifter. I Skolverket (2011b) 

framkommer det tydligt och klart att alla människor har lika värde och att skolans uppgift är 



 

 
 

14 

att varje enskild elev ska få frihet och uppleva okränkbarhet. Vidare ska skolan främja alla 

elevers lust att lära och deras utveckling i bemärkelsen ”livslång” (Skolverket, s.7, 2011b).  
 

Utvecklingsstörning	
 
 

Enligt Munger, Gill, Ormond & Kirschner, (2007) ansågs personer med en 

utvecklingsstörning vara skenbart likvärdiga medborgare och kunde skyddas av 

diskrimineringslagen. Men personerna var hela tiden föremål för att analyseras om de kunde 

vara likvärdiga i samhället. Synen på individen har en historisk bakgrund då det under olika 

tidsperioder har funnits sätt att se på människor med en funktionsnedsättning. Begrepp som 

har använts är till exempel sinnesslö, efterbliven samt även idiot (Grünewald, 2008). 

 

Synen på individen har förändrats över tid och nu väljer man en form av terminologi som 

säkert på sikt kommer att förändras då samhället förändras och synsätten likaså. Som 

Grünewald (2008) uttryckte det, har även personerna med en utvecklingsstörning, en 

möjlighet att lära sig till en viss gräns. 

Emanuella Carlbeck blev hyllad för sina idéer att personer med en utvecklingsstörning skulle 

stärkas fysiskt och att man skulle jobba för att förstärka de goda vanor som eleverna hade 

men även arbeta bort de vanor som inte var bra för eleverna (Frithiof, 2007). Många ansåg 

dock att personer med en utvecklingsstörning skulle kunna ha samma levnadsvillkor som alla 

andra samt även lika rättigheter (Areschoug, 2005). De skulle ha möjlighet att ha ökade 

sociala kontakter och kunna bo för sig själva och inte på institution (Ibid, 2005). Det fanns 

fler personer som haft betydelse för de personer som på något sätt avvikit från normaliteten 

(Frithiof, 2007). 

 

Sophia Wilkens öppnade ett skyddshem för flickor som ansågs abnorma. Med det menas att 

de ansågs onormala (Frithiof, 2007). Hon jobbade för att flickorna skulle samverka med 

andra som kunde mer än dem. Detta skulle kunna öka flickornas delaktighet och även 

kunskaper.  En annan person som även ansågs viktig för personer med utvecklingsstörning 

var en dansk, Niels-Erik Bank- Mikkelsen som reformerade omsorgerna för personer med en 

utvecklingsstörning i Danmark. Han ansåg att personer med en utvecklingsstörning skulle 

normaliseras i det danska samhället samt att livsvillkoren skulle vara jämställda med andra 

danskar (Grünewald, 2008).  



 

 
 

15 

Under 1968 kom Bengt Nirje med normalitetsprincipen vilken innebar att personer med 

utvecklingsstörning skulle kunna leva så likt andra människor i vårt samhälle (Frithiof, 

2007). Till följd av normalitetsprincipen fick vi i Sverige en ny lag 1967. Omsorgslagen 

innebar att alla hade obligatorisk skolutbildning, även de som förut kallades obildbara (Ibid, 

2007).  

  

I omsorgslagen lades stor vikt till att eleverna skulle få en vid meningsfull 

vardagsverksamhet, att eleverna skulle bli så självständiga som möjligt (Grünewald, 2008). 

Då började även avvecklingen av institutionerna som fanns för barn och ungdomar med en 

utvecklingsstörning. Där utfördes ADL-träning vilket innebar, aktiviteter i det dagliga livet.  

 

I samband med kommunaliseringen på 1990-talet ökade inskrivningen i särskolan. 

Inskrivningen i särskolan berodde troligen på att resurserna till grundskolan blev mindre samt 

att fler och fler elever började bli diagnostiserade med utvecklingsstörning (Grünewald, 

2008). Med nya skollagen är det strängare regler som gäller för att tillhöra personkretsen för 

att kunna gå på grundsärskola/gymnasiesärskola (Skollagen 2010:800).  I de allmänna råden 

från Skolverket kan man läsa att kommunerna ska kräva en utredning som innefattar 

psykologisk, medicinsk, pedagogisk samt socialt, för att eleven ska gå i särskola eller inte 

(Molin, 2008). Kan den förlegade synen på individer som rådde på 1960 -70-talet med att en 

segregering är det bästa för samhället (Hjörne, Säljö, 2008) finnas kvar i dagens särskola? 

Hur tar sig synen på individen och på den sociala utveckling uttryck i de individuella 

utvecklingsplanerna, som finns i dagens särskola? 

Individuell	utvecklingsplan	
 
Aristoteles episteme, techne och fronesis beskriver tydligt hur systemtänkandet kan se ut, där 

helheten blir större än delarna sammanslaget (Öqvist, 2008). De individuella 

utvecklingsplanerna är att tänka i en helhet runt eleven och inte bara på en individnivå, ett 

systemteoretiskt tänkande. I skolans värld finns det en mängd system och däribland IUP 

processen som ska vara ett stöd för elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Det 

är av yttersta vikt att dessa system samverkar mellan varandra för att skolan ska uppnå det 

som önskas i dess styrdokument. De olika systemen utgörs av elever, vårdnadshavare, lärare, 

arbetslag, ledningsgrupp m.m. och alla hakar i varandra. Samverkan mellan de olika 

systemen med eleven i fokus samt den tillhörande IUP:n som en dokumentation gör att ingen 
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elev skall tappas bort i organisationen. Att tillföra ny kunskap, feedback och dokumentation 

utifrån olika nivåer möjliggör en formativ process och minskar risken oerhört för tillslutande 

processer (Hattie, 2009). Enligt systemteori måste det finnas en ökad medvetenhet om vilka 

handlingar som leder till framgång, alla måste vara engagerade om en förändring ska bli 

möjlig. Det medför att man är bättre rustad för eventuella utmaningar såsom ny läroplan, 

regimskifte osv. 

 

Enligt Öqvist är ”systemteori i praktiken konsten att med minsta möjliga ansträngning få sin 

vilja igenom och nå resultat” (s. 6, 2008). För att de olika systemen i skolans värld 

tillsammans med våra uttryck social utveckling samt kunskapsutveckling ska kunna 

samverka med varandra på ett effektfullt sätt, måste vi se alla system som länkar i varandra. 

IUP ska vara framåtsyftande och inte för snäv i sin avgränsning då det kan bli ett hinder för 

att kunna se helheten. Bättre är att välja att leta efter lösningar på problem som ligger till 

grund, i stället för att fokusera på de symptom som problemen hos eleven kan ge upphov till. 
 
Enligt Skolverket ska IUP:n användas oavsett skolform, för tre syften: 
 
 

•    den skall ge information om elevens resultat och fortsätta lärande 
 

•    den skall vara ett planeringsunderlag för elevens fortsätta lärande 
 

•    att fungera som ett läromedel för att självskatta sitt lärande 
 

(Lindström, Lindberg & 
Pettersson, 2011) 

 
Hattie, (2009) utgår ifrån tre olika punkter för att göra detta tydligare för eleverna.  

• Vart är jag på väg? Vilka är mina kunskapskrav? 

• Hur går det för mig? Lärarens återkoppling. 

• Vad är nästa steg? Vilka nya mål skall jag uppnå? 

 

Vad har vi för motiv och vad finns det för attityd till utbildning för vår elevgrupp? 

Förverkligandet av lärandet är beroende av eleven men även av att omgivningen skapar bra 

och goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Lärarna har olika ryggsäckar och 

tillsammans med deras erfarenheter finns det olika sätt att se på våra elever. Självklart kan 

detta hänga ihop med att under olika tidsperioder har man betraktat människor med 

funktionshinder på mer eller mindre positiva sätt. Grünewald (2008) skriver om 

utvecklingen från idiot till medborgare vilket symboliserar att synsättet har förändrats.  Idag 

får vi fler och fler skolor som jobbar integrerat med grundsärskolor samt gymnasiesärskolor. 
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Detta möjliggör samt skapar en större social lärmiljö, vilket innebär att det finns en ökad 

helhetsförståelse runt eleven (Dysthe, 2003). Det sociala samspelet är en bidragande faktor i 

kunskapsutvecklingen hos alla elever med en utvecklingsstörning. Det visar att eleverna 

med en utvecklingsstörning i sin utvecklingsprocess kan nå den kompetens som krävs för att 

bli en likvärdig samhällsmedborgare. Vi har valt att se det som ett livslångt lärande. 
 

 

”Undervisning av elever med utvecklingsstörning handlar om att ge 

kognitivt stöd som innefattar arbetssätt, förhållningssätt och attityder, men 

också om att använda kognitiva hjälpmedel/begåvningshjälpmedel som 

konkretiserar det abstrakta.” (Jakobsson & Nilsson s. 158, 2011.) 
 

Men samhället har haft ett behov av att kategorisera elever med funktionshinder eller andra 

svårigheter inom skolans verksamhet (Barrow & Östlund, 2012). Oftast görs det en 

bedömning på elevnivå om inte eleven kan vara med klassen utan behöver kategoriseras i en 

mindre grupp. Sällan rannsakar skolan sig själv och går igenom vad som kan göras på 

gruppnivå eller skolnivå/organisationsnivå. 

 

Det ska finnas en sammanfattning i den skriftliga individuella utvecklingsplanen om vilka 

insatser som eleven har rätt till om inte kunskapskraven uppnås. Där skall man sammanställa 

elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven, men även främja elevernas 

sociala utveckling (Skolverket, 2013a). Om rektorn beslutar att skriftliga omdömen om 

elevens sociala utveckling ska ges måste det tydligt framgå utifrån vilka mål elevens 

utveckling bedöms (Allmänna råd och kommentarer, Skolverket 2008 s.16). 

 

Detta utvecklas även i åtgärdsprogram för de berörda eleverna. Den individuella 

utvecklingsplanen skall innehålla omdömen om den berörda elevens kunskapsutveckling och 

hur eleven ska utvecklas inom ramen för skolans läroplan (Skolverket, 2011b). Vidare ska 

skolan även ge omdöme inriktat på elevens sociala utveckling. Där ska det tydligt framgå 

vilka mål som bedöms och att de undervisande lärarna har en samsyn på skolan angående 

detta.  Om en IUP används på det sätt som är menat blir dokumentationen inte bara ett 

pedagogiskt verktyg utan ett levande dokument som eleverna kan använda för sin 

självskattning (Turner & Wilson, 2009). Det finns riktlinjer från Skolverket (2011b) att 

beskrivningar som innehåller elevers personliga egenskaper såsom pratig, tyst, snäll osv. inte 
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ska finnas med i dessa omdömen. Det är en subjektiv bedömning av enskilda lärare som mer 

uttrycker en positiv eller negativ social utveckling.  

 

I olika styrdokument berörs social utveckling och kunskapsutveckling på olika sätt. ”Skolan 

ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” (Skolverket, s.9, 2011a). Det 

står även att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling samt att skolan vidare ska 

främja alla elevers utveckling. I Barnkonventionen belyses människosynen med fokus på 

barn (Svenska Unesco, 2006). Med barn menas varje människa under 18 år. Alla åtgärder 

som berör elever ska ha fokus på att barnets bästa ska komma i främsta rummet. De 

konventionsstater som har ett medlemskap i FN erkänner barnens förverkligande och rätt till 

utbildning. Dock följs inte barnkonventionen av alla länder. 

 

Ett annat styrdokument är Salamancadeklarationen. Där finns ingen rättslig betydelse i 

deklarationen utan den är mer styrd av det politiska läget som rådde just då, i 

mötesdeltagarnas hemland. Den sociala utvecklingen blandas med kunskapsutveckling under 

denna sida och exempel på detta är att barnen har en grundläggande rätt till undervisning för 

att bibehålla eller tillägna sig nya kunskaper samt att varje barn är unikt. Det visar att det är 

svårt att skilja på kunskapsutveckling och social utveckling i vissa fall. 

 

Enligt Skolverket ska alla behov tillgodoses samt att varje unikt barn och dess egenskaper 

ska tas tillvara. I Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket 2011b) är det återkommande att 

främja elevernas förmåga och att eleverna ska ta ansvar över sin skolgång med fokus på både 

det sociala men även ett personligt ansvar för lärande.  

 

Vad är skillnaden/likheten mellan grundskola och grundsärskola? I läroplanen för 

grundskola/grundsärskola stämmer del 1 helt överens med de två skolformerna. Där tar man 

upp grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, 

likvärdig utbildning, rättigheter, skyldigheter och behov samt skolans uppdrag. På dessa 

punkter är texten helt överensstämmande i de olika läroplanerna. När det gäller del 2 är de mål 

eleverna skall nå och då är inte målen så högt ställda enligt grundsärskolans läroplan 

(Skolverket, 2011b) som de är enligt grundskolan läroplan (Skolverket, 2011a). I 

grundskolans kriterier för engelska i årskurs 9 skall eleven förstå enkel engelska, visa 

förståelse och kunna redogöra och kommentera innehåll. Eleven skall formulera sig enkelt och 

begripligt med fraser och meningar relativt sammanhängande. Detta enligt E årskurs 9. För 



 

 
 

19 

grundsärskolans årskurs 9 och kriteriet E står det följande: Där skall eleven medverka i att 

uttrycka sig med ord och fraser samt bidra till ett resonemang. Det är en skillnad för vilka 

krav eleven skall nå på grundsärskola jämförelse mot grundskola men det är naturligt i och 

med att det bara är elever som har en diagnos utvecklingsstörning, som kan bedömas enligt 

grundsärskolans betygskriterier och får en inskrivning inom särskolan.  

Syfte	
 
Syftet är att belysa och analysera hur social utveckling och kunskapsutveckling kommer 

till uttryck i de individuella utvecklingsplanerna i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  
 

Frågeställning	
 

• Hur uttrycker sig lärare om social utveckling respektive 

kunskapsutveckling i några individuella utvecklingsplaner i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan? 

• Vilka skillnader och/eller likheter framkommer mellan skolformerna i resultatet?  
 

Metod	
 

Metodologisk	ansats	
 

Vi har valt en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod kan vara en gestaltning av något eller 

karaktärisera något. Den kvalitativa ansatsen härstammar från latinets ”qualitas”, som betyder 

beskaffenhet, egenskap eller sort. Det vill säga att kvalitativ metod är en systematiserad 

kunskap om hur man går till väga för att gestalta beskaffenheten hos något, (Larsson, 2005). I 

vår studie vill vi se hur några lärare uttrycker sig om social utveckling och 

kunskapsutveckling i de individuella utvecklingsplaner de skrivit tillsammans med sina 

elever. Vi vill också se om det finns någon skillnad/likhet mellan grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan i resultatet.  

Data för vår studie var insamling av 24 st individuella utvecklingsplaner från grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan. De individuella utvecklingsplanerna analyserade utifrån de uttryck 

som berör kunskapsutveckling samt social utveckling. Vi tog med alla uttryck som togs upp i 
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de insamlade IUP:erna. De insamlade data analyserade vi utifrån Kvales huvudmetoder för 

kvalitativ analys (Fejes, Thornberg, 2012). Det återkommer vi till under punkten 

genomförande. I och med att vi jobbade med en hermeneutisk metod, gällde det att tolka och 

analysera det vi upptäckte. Vi valde att använda Hellspong (2001) diskursanalys för att 

förklara alla de uttryck som förekom i IUP:erna samt hur vi valde att associera till just dessa 

uttryck. Alla ord får olika betydelse och det beror på i vilken kontext de sätts i. Vi valde denna 

form av analys då det är en bredare form av textanalys och den har utgångspunkt från det 

sociala sammanhanget (Bergström & Boréus, 2005). De sociala uttrycken kan påverkas av 

språket samt hur de används. Bergström & Boréus (2005) skriver att språket är både 

konstituerande samt konstituerat. Det innebär att en diskurs är dynamisk då den förändras 

beroende på i vilket socialt sammanhang den kan utvecklas i. 

Reflexivitetsperspektiv	
 
Vi har reflekterat över våra roller som forskare ur ett reflexivitetsperspektiv (Fejes & 

Thornberg, 2009). Det är viktigt att vi hela tiden rannsakar hur vi uttrycker samt hur vi tolkar 

det material vi har till vårt förfogande både som enskilda och tillsammans i vårt analysarbete.  

Materialet är avidentifierat och kommer inte heller att kunna identifieras angående skolor 

eller kommuner. Det enda vi har identifierat vårt material med är att det kommer från 

Mellansverige, i vissa fall klass och stadium för eleverna. Vi har även jobbat med vår 

perspektivmedvetenhet och vad vårt egentliga intresse är. Vårt antagande är att vi tror att 

bedömningen av den sociala utvecklingen överväger inom särskolan.  

Etiska	överväganden	
 
Vår inriktning har varit hur lärarna hanterar vår frågeställning. De etiska kraven från 

Vetenskapsrådet (2007) vi har tagit ställning till är följande: 
 

Ur ett etiskt perspektiv har vi varit noga med att inte röja identiteten på varken lärarna, 

eleverna eller skolorna. Vi har samlat in IUP från olika delar av Sveriges mellersta del. 

IUP:erna har kommit med posten till oss och har inte distribuerats per mail. Därefter har 

de avidentifierats, en del var redan avidentifierade när vi fick dem tillhanda.  

 

Vi har informerat skolledning eller annan ansvarig på respektive skola för att få deras 

samtycke. Samtycke innebär ju att man informerar om syfte och hur undersökningen skall 

gå till och vilka fördelar och nackdelar den kan innebära för informanten. Till de 
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undervisande lärarna som valde att delta samt delgav sina individuella utvecklingsplaner, 

skickades det ett missivbrev, se bilaga 1. 

Vi har tänkt på hur mycket information om undersökningen som ska ges i förväg och vad 

som har informerats om efter sammanställningen. Vi kommer att erbjuda de lärare som har 

bidragit med IUP:erna att ta del av undersökningen när uppsatsen är godkänd. Enligt Kvale 

& Brinkmann, (2009) är det viktigt att se och bedöma som forskare i det etiska tänkandet. 

Det kan ses som ett hantverk i processen. 

 

Nyttjandekravet, handlar om att den insamlade informationen endast får användas i aktuell 

forskning. Vi upplever att vi inte har stött på några etiska dilemman i den utsträckning som 

vi förmodligen hade stött på om vi hade valt en annan insamlingsmetod. Om vi t.ex. hade 

valt intervjuer, skulle man träffa lärare eller elever i deras arbetsmiljöer. Då är det många 

som på något sätt vet och har ögonen på oss som forskare om hur vi använder de data vi 

hittar i insamlingsögonblicket. Efter undersökningen när uppsatsen är godkänd förstör vi de 

data som har insamlats. 

Genomförande	
 
I planeringsfasen hade vi intentionen att samla in IUP: er från olika skolor. Det betydde att 

ingen IUP skulle komma från samma skola eller vara av samma lärare. Vi valde medvetet 

detta forskningssätt för att det intresserade oss då vi har sett under våra år som lärare inom 

särskolan att IUP:er skrivs på olika sätt. Vi trodde också att det var lätt att få in material. Vi 

valde medvetet bort intervjuer då vi ansåg att det var kort om tid för att göra båda delarna. 

Vi skickade ut vårt missivbrev samt kontaktade skolledarna per telefon. Insamlandet av IUP: 

er tog en enorm tid då vi inte fick så många svar av de tillfrågade lärarna. Därför fick vi leta 

vidare för att få ihop tillräckligt många för att kunna göra en analys. Då valde vi även att ta 

kontakt per telefon för att kunna förtydliga vikten av materialet för att vi skulle kunna 

färdigställa vår uppsats. Tiden började bli knapp och vi tog beslutet att vi delvis skulle 

använda IUP:er från samma skola och i nödfall även från samma lärare.  
 

Då vi samlat in 24 IUP:er från både grundsärskola och gymnasiesärskola försökte vi 

strukturera upp de IUP:er vi fått. Det färdiga resultatet finner ni i tabell 1 samt i tabell 2. Vi 

försökte att analysera dem utifrån vårt syfte samt frågeställning, med fokus på social 

utveckling respektive kunskapsutveckling. 
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Under arbetet med innehållet av IUP:erna analyserade vi och fann uttryck som berörde både 

social utveckling samt kunskapsutveckling. Vi tog bort tre inkomna IUP:er från vår studie. 

Två av dem föll bort därför att de handlade enbart om ett ämne. Utformningen var mer som 

en arbetsplan för att nå ett högre betyg. Den sista var även den en arbetsplan, där målet var 

att nå målen i ett ämne på nationell nivå på gymnasiesärskolan. Sammantaget för de tre 

borttagna IUP:erna var att de var mer utformade som arbetsplaner för ett ämne än en 

individuell utvecklingsplan för individen 

Dataanalys	
 
Vid genomförandet av analys använde vi Kvales huvudmetoder (Kvale; 2013, Fejes, 

Thornberg, 2012, Cresswell, 2013). De är koncentrering, kategorisering, berättelse, 

tolkning, ad hoc samt modellering (Fejes,Thornberg, 2012). Vad innebär dessa metoder? 

Koncentrering: Innebär att när man koncentrerar datainsamlingen utvinns en viss kärna som 

medför att antalet ord minskas. Vi skrev ner alla uttryck i de meningar lärarna hade skrivit i 

IUP:erna. Därefter förkortade vi meningar till de uttryck som finns i tabellerna.  

Kategorisering: Här kodades materialet i kategorier och då gymnasiesärskolan för sig och 

grundsärskolan för sig. 

Berättelse: Materialet organiseras. Här försökte vi att hitta en struktur för att se om vi kunde 

hitta en bild av det vi ville undersöka. 

Tolkning: Utifrån läroplanens kriterier tolkade vi uttrycken vi hittat utifrån syftet. 

Ad hoc: det är en kombination av två eller flera analysmetoder som man växlar emellan. Vi 

använde möjligheten att hitta mönster med hjälp av tabellen, samt att vi genom att 

sammanställa uttrycken kunde se vilket uttryck som övervägde. 

Hur gick vi då tillväga? 

Vi sökte uttryck som kunde härledas till social utveckling eller kunskapsutveckling. Vi 

använde i första steget tänkbara uttryck som kunde användas i vår analys. Efter det delade vi 

in alla IUP:er i två högar. En för grundsärskolan och en för gymnasiesärskolan. Efter detta 

arbete läste vi varje IUP noggrant. Först var och en för sig och sedan tillsammans. Därefter 

skrev vi ner de uttryck vi fann gällande social utveckling och kunskapsutveckling samt dess 

tydlighet. Det redovisas i tabell 1 för grundsärskolan och i tabell 2 för gymnasiesärskolan. Vi 

använde Skolverkets beskrivning av kunskaper för att nå målen för att hitta uttryck för 

kunskapsutveckling. De var ”förmåga att”, kunskaper om”, förståelse av, färdigheter i att”. 

Det är de fyra kunskapsuttrycken (Skolverket, 2013b). Social utveckling är inte lika konkret 

beskrivet i läroplanen. Vi fann att några av skolans mål är ”respektera andra människors 
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egenvärde och integritet”, ”samspela i möten” och ”att leva sig in och förstå”. Målet är att 

eleverna ska sträva mot att bli en social kompetent medborgare när vi arbetar enligt 

läroplanens mål om social utveckling (Ogden, 2003).   

 
Informationen i vår innehållsanalys, sorterade vi i tabeller (se tabell 1  

och tabell 2). För att se hur varje elevs individuella utvecklingsplan följer Skolverkets 

rekommendationer sammanställde vi varje elev för sig, angående vilka uttryck som kan 

härledas till social utveckling respektive kunskapsutveckling. Denna information 

sammanställde vi i resultatet.  Efter sammanställningen och analysen kom vi fram till en 

slutsats (Fejes & Thornberg, 2009).  På detta sätt kan man utskilja det som upplevs som mest 

betydelsefullt och kan identifiera mönster i det man undersökt.  

Validitet	och	reliabilitet	
 
 
Tillförlitligheten i en undersökning kallas reliabilitet. Det är viktigt att den är hög för att man 

skall kunna nå samma resultat om en annan forskare gör om undersökningen (Gustavsson, 

2011). För att nå en så god reliabilitet som möjligt, har vi spelat in våra diskussioner vid 

analysarbetet för att kunna gå tillbaka och höra hur våra tankegångar gick vid genomgången 

av det inkomna underlaget till vår uppsats. I fall någon upprepade studien finner vi det 

troligt att de får liknande resultat.  

Naturligtvis är det beroende på hur man väljer att tolka de nya IUP:erna för att få fram 

kriterier för tolkning med avseende på social utveckling och kunskapsutveckling. Hur har de 

lärare som bidragit med IUP:er tagit ut sina IUP:er i vår undersökning? Om någon annan 

skriver undersökningen igen vilka bidrar med underlaget? De som känner att de jobbar enligt 

Skolverkets intentioner och känner att de jobbar mot målen enligt läroplanen.  Det är alltid 

svårt att nå lika resultat när man ska tolka data.  

Validiteten är viktig för vår uppsats därför är det av yttersta vikt att vi har redogjort för vår 

förförståelse, hur vårt upplägg av vår uppsats med alla processer har gått till samt 

genomförandet.  
 

Metodanalys	
 
I och med att det inte numer är obligatoriskt att föra IUP på de stadier som sätter betyg var 

det svårare att få tag i IUP:er från gymnasiesärskolan. Vi skulle även varit tydligare gällande 

vad vi önskade för kvalitet på de individuella utvecklingsplanerna. Vi kunde gjort en 
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förstudie som sedan resulterade i ett missivbrev. Där kunde vi ha förtydligat hur 

utformningen av de IUP:erna vi önskade att ha med i vår undersökning. Det skulle ha 

minimerat risken att få arbetsplaner istället för det som Skolverket anser är IUP:er. En styrka 

hade varit om man både samlade in IUP:er och gjorde intervjuer med samma lärare för att nå 

högre validitet. 

 

Förförståelsen ger en första tolkning enligt hermeneutiken, men efter ett kort tag behöver 

den nyanseras. Vi jobbar vidare med hela materialet för att så småningom hitta delen som 

måste kunna relateras till helheten. En forskare som jobbar hermeneutiskt har frihet men 

också begränsningar (Gustavsson, 2011). Samma typ av forskning kan inte göras om av en 

annan då forskarna inte har samma förförståelse och tolkar då sitt material olika. 

 

Vi har arbetat utifrån de fyra huvudmomenten i hermeneutiken. De är tolkning, 

förståelse, förförståelse och förklaring. Tolkningen är ju en slags översättning 

(Gustavsson, 2011) som handlar om en förmedling av betydelser och innebörder 

som är ett första moment. Där sätter vi ord på vår förståelse för de uttryck som 

härrör till social utveckling och kunskapsutveckling. Därefter kategoriserar vi de 

utvalda uttrycken för att få förståelse som är det andra momentet i hermeneutiken.  

Vidare kan man redovisa förförståelsen på olika sätt såsom hypoteser, olika 

tolkningsteorier eller deklarera de personliga erfarenheter som finns. Den fjärde är 

förklaringen. Vi har kommit fram till att det finns aspekter som förklarar att 

resultatet inte blev exakt som vi trodde. Dock upplever vi att en del IUP: er inte 

innehåller någon helhet utan bara en del av elevens utveckling. Detta medför att vi 

har använt Gustavssons (2011) hermeneutiska cirkeln i analysarbetet. Den innebar 

att vi pendlade mellan del och helhet i hela analysarbetet. Där kunde vi skönja 

elevens förmågor i enskilda företeelser där läraren sätter den i sitt sammanhang 

vilket utmynnar i en IUP. 

 

Arbetsfördelningen har sett olika ut beroende på vilka moment vi jobbat med. När 

det gäller analysen har vi jobbat mycket tillsammans medan vi i de andra momenten 

letat efter relevant material på var sitt håll, som vi därefter gemensamt 

sammanställde och analyserade.  
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Vi har förtydligat de insamlade IUP:erna i en tabell, där vi sorterat varje IUP bland 

annat utifrån årskurs i vissa fall, stadium, mål, social utveckling och 

kunskapsutveckling. 

 

Vi valde att först analysera det insamlade materialet var och en för sig. Därefter analyserade 

vi tillsammans enligt Kvales steg, koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning, 

modellering samt adhoc.  I de stegen som vi redovisat tidigare sorterade vi uttrycken för 

varje elev som kategoriserades i tabell 1 och tabell 2. 

 

Efter detta redovisade vi alla elever för sig och hur fördelningen mellan kunskapsutveckling 

och social utveckling fördelades och det sammanställdes i ett separat dokument. Vi jobbade 

med varje dokument för att klargöra vad varje informant försökte att beskriva om varje elev.  

Analys i en kvalitativ ansats handlar inte om att spekulera vilket medförde att vi 

sammanfattade de fakta vi tagit del av, tolkade dem samt drog de slutsatser som vi har 

beskrivit nedan (Fejes & Thornberg, 2012). 

I denna process fann vi att tre individuella utvecklingsplaner gjorde kraftiga avsteg från 

övriga varvid vi valde att sortera bort dem, se tidigare under avsnittet urvalsprocess. När det 

gäller berättelse såsom i Kvales analysmetod, arrangerade vi materialet utifrån våra 

frågeställningar. Frågeställningarna var hur social utveckling och kunskapsutveckling 

kommer till uttryck samt tydligheten i våra IUP:er. Vi valde att fokusera på de uttryck i 

IUP:erna som kunde härledas till våra uttryck, social utveckling och kunskapsutveckling. 

Exempel på kunskapsutveckling kan vara att utveckla sitt språk och känna till. Exempel på 

social utveckling kan vara utveckla förmågan till kommunikativt samspel och ”ta för sig”.  

Resultat	
 
Vi har tagit alla de ord som beskriver de framåtsyftande målen för eleven, vilka framkommer 

i de individuella utvecklingsplanerna med avseende på social utveckling samt 

kunskapsutveckling. Dessa uttryck har vi sammanställt för grundsärskola respektive 

gymnasiesärskola. Uttrycken finns dokumenterade under respektive skolform nedan, se tabell 

1 och tabell 2. Sedan har vi gjort ytterligare uppdelning där har vi utgått från varje individ 

och analyserat hur varje IUP är formulerad, med tanke på social utveckling och 

kunskapsutveckling. De begrepp som gäller kunskapsutvecklingen har vi hänfört till tre 

kategorier: metakognition, delkunskaper och otydliga/allmänna kunskaper. De begrepp som 
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gäller social utveckling har vi hänfört till två kategorier: framåtsyftande skolrelaterade 

kunskaper och framåtsyftande allmänna kunskaper. Det som klassificerades som 

framåtsyftande allmänna kunskaper inom den sociala utvecklingen, var då eleven beskrevs 

enligt följande exempel ”intresserad av böcker”, ”spela spel”, ”titta på you tube” osv. 

 

Vårt syfte var att belysa hur social utveckling och kunskapsutveckling kommer till uttryck i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vi har valt att gå in i varje individs IUP och analysera 

den utifrån Skolverkets allmänna råd för vad en IUP har för funktion i dagens skola. Deras råd 

är att varje IUP skall ge information om elevens resultat och fortsätta lärande. Det ska också 

vara ett planeringsunderlag för studierna framöver samt att eleven skall kunna skatta sitt eget 

lärande. Utifrån tabellen har vi spaltat upp vad vi analyserat som social utveckling samt 

kunskapsutveckling. Vi har fått följande resultat: 

Grundsärskola	
 

Elev 1 är från grundsärskolans lägre åldrar. Vi finner en individuell utvecklingsplan i endast 

två ämnen, svenska och matematik. Läser man läroplanen för grundsärskolans lägre åldrar så 

ingår mycket svenska och matematik men även andra ämnen. Där finns redovisat en ganska 

omfattande nulägesbeskrivning med de mål som nåtts. De uttryck vi fann för 

kunskapsutveckling är ”befästa sina kunskaper”. De uttryck för social utveckling vi fann är 

”ansvarar för”.  

 

Elev 2 är från grundsärskolans lägre åldrar. Vi fann även där en individuell utvecklingsplan i 

endast två ämnen, svenska och matematik. Där har vi också en omfattande nulägesbeskrivning 

med de mål som nåtts. De uttryck vi fann för kunskapsutveckling är ”ljuda ihop”. De uttryck 

vi fann för social utveckling fann vi ”bli säker på/i” och ”ansvara för”. 

 

Elev 3 är från grundsärskolans lägre åldrar. En individuell utvecklingsplan i svenska och 

matematik. Vi fann en omfattande nulägesbeskrivning som beskriver vilka mål som uppnåtts. 

De uttryck vi fann för kunskapsutveckling är ”få ihop meningar” och ”ljuda ihop” och ”bli 

säker på/i ental och tiotal”. Vi fann inga uttryck för social utveckling. 

 

Elev 4 är från grundsärskolans lägre åldrar. Vi finner även här en individuell utvecklingsplan i 

endast svenska och matematik. Eleven har en omfattande nulägesbeskrivning med mål som 
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uppnåtts. De uttryck vi fann för kunskapsutveckling är ”befästa vanligt förekommande ord”, 

”känna igen bokstavens form”, ”koppla bokstäver till saker” och ”benämna”. Vi fann inget 

uttryck för social utveckling. 

 

Elev 5 går i årskurs 6. IUP:n är mer övergripande och specificerar i SO/NO och engelska samt 

språkutveckling. Där står mycket om hur eleven ska uttrycka sig för att nå målen i fler ämnen 

som inte är specificerade. De uttryck vi fann för kunskapsutveckling är ” värdera 

information”, ”stärka talet”, ” konversera enkla vardagsfraser”, ”samtala i engelska” och 

”kunna uttrycka sig verbalt”.  De uttryck som vi fann för social utveckling är ”mer 

självständig”. 

 

Elev 6 från grundsärskolans åk 7 har omdömen i alla teoretiska ämnen och hem- och 

konsumentkunskap. Där har läraren skrivit ner vad eleven klarar av och sedan skrivit ner vad 

han skall göra för att nå nästa mål. Vi fann följande uttryck för kunskapsutveckling: ”ta 

ansvar”, ”utveckla din förmåga att lösa, förstå och reflektera över texter”, ”utveckla kunskaper 

om vad olika varor kostar”,” utveckla din förmåga att lösa problemlösningsuppgifter”, ” 

behålla fokus”, ”utveckla sitt språk”. För social utveckling fann vi följande uttryck: ”bli mer 

självständig”, ”tro på dig själv” och ”vara mer aktiv”. Där finns också dokumenterat om 

eleven når målen i ämnena. 

 

Elev 7 från grundsärskolans åk 7 har omdömen i alla ämnen utom i idrott och hälsa. Läraren 

har skrivit ner vilka mål eleven klarat av samt vad eleven skall klara av för att nå nästa mål. 

Vi fann följande uttryck för kunskapsutveckling: ”utveckla din förmåga att läsa, förstå och 

reflektera över texter”, ”utveckla sitt språk- och läsförståelse”,” utveckla kunskap om vad 

olika varor kostar”, ”utveckla din förmåga att lösa problemlösningsuppgifter”, ”vara mer aktiv 

på lektionerna”, ” ta ansvar för dina arbetsuppgifter”,” behålla fokus” och” utveckla förmågan 

att visa vad du kan i ämnet musik”. För social utveckling fann vi följande uttryck:” arbeta mer 

självständigt”, ”vara mer aktiv på lektionerna”. Här finns dokumenterat om eleven når målen i 

ämnena.  

 

Elev 8 från grundsärskolans åk 7 har omdömen i alla ämnen utom idrott och hälsa. Läraren 

har skrivit ner vilka mål eleven klarat i nuläget samt vad eleven skall göra för att nå näst 

kommande mål. För kunskapsutveckling har följande uttryck används:” utveckla din förmåga 

att läsa, förstå och reflektera över texter”, ”utveckla ditt språk och läsförståelsen”, ” utveckla 
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kunskaper om vad olika varor kostar”,” utveckla din förmåga att lösa 

problemlösningsuppgifter”, ” vara mer aktiv på lektionerna”, ” ta ansvar för dina 

arbetsuppgifter”,” behålla fokus” och” arbeta med din stavning och ditt ordförråd”. För social 

utveckling fann vi följande uttryck: ”arbeta mer självständigt”,” tro på dig själv” och ” bra på 

att lyssna och samtala”, ”vara mer aktiv på lektionerna”.  

 

Elev 9 från grundsärskolans åk 8 har omdömen i alla ämnen utom idrott och hälsa. Läraren 

har skrivit ner de mål eleven nått hittills samt vad eleven skall göra för att nå nästa mål. För 

kunskapsutveckling fann vi följande uttryck:” reflektera över genomförda uppgifter”,” 

utveckla din förmåga att läsa, förstå och reflektera över texter”, ”utveckla ditt språk- och 

läsförståelse”, ” utveckla kunskap om vad olika varor kostar”,” fortsätta att utveckla din 

förmåga att lösa problemlösningsuppgifter”, ” utveckla ditt ordförråd”,” planera dina 

uppgifter noggrant”,” tänk igenom vad du skall göra”, ” kom med egna förslag”, ”bli bättre på 

att skriva rapporter”, ”arbeta mer med din läsning, stavning och ordförråd”, ”tappar fokus 

lätt”. För social utveckling fann vi följande uttryck:” jobba självständig”. ”tappar fokus lätt”. 

 

Elev 10 från grundsärskolans åk 7. Här finns omdömen om måluppfyllelse i ämnena: svenska, 

engelska, matematik och samhällsorienteringsämnen (SO). Det finns en lägesbeskrivning 

samt vad eleven bör göra för att nå nästa mål i ämnena. Det finns även nedskrivet hur 

tillvägagångsättet ska ske. Vi fann följande uttryck för kunskapsutveckling i elevens IUP: 

”reflektera över vad du skrivit”, ”bli säkrare på matematiska grunder”,” fortsätta med tema 

och faktaforskning”. För social utveckling fann vi följande uttryck: ”bli mer säker”,” våga 

prata”. I denna IUP finns ingen dokumentation om eleven når målen eller inte.  

 

Elev 11 från grundsärskolans åk 9. Här finns omdömen i ämnena: svenska, engelska, 

matematik och samhällsorienteringsämnen (SO). Det finns en lägesbeskrivning samt vad 

eleven bör göra för att nå nästa mål i ämnena. Det finns även nedskrivet hur 

tillvägagångssättet ska ske. Vi fann följande uttryck för kunskapsutveckling i hennes IUP: ”bli 

säkrare i de matematiska grunderna”. För social utveckling fann vi följande uttryck: ”uttrycka 

sig”, ”våga uttrycka sig och ha åsikter”, ”bli mer självständig”. För uttrycket ” reflektera inför 

gruppen” fann vi att det tillhörde både kunskapsutveckling och social utveckling.  

 

Elev 12 från grundsärskolans åk 5. Här finns omdömen i ämnet svenska samt omdömen som 

gäller självständighetsträning. Vi fann följande uttryck för kunskapsutveckling:” vill bli bättre 



 

 
 

29 

på att ta ansvar”, fortsätta sin utveckling inom svenskan; att ljuda ihop och bokstäver”. För 

social utveckling fann vi följande uttryck: ”fortsätta att utveckla sin självständighet”, 

”intresserad av böcker”, ”spela spel”, ”titta på youtube”, ”självständighetsträning”, ”behöver 

stöd i sin utveckling”. 

Gymnasiesärskola	
 

Elev 1, går sista året på gymnasiesärskola. Eleven har en mer övergripande IUP där eleven 

inte kan pricka av vilka enskilda mål som klarats av. Stort fokus på den delen som vi kallar 

för social utveckling på grund av att de använder nyckelkompetenser i sin IUP som 

kommunikation, planering, självständighet, samarbete och kunskapsutveckling. Däremot finns 

både kortsiktiga mål som kan utvärderas och långsiktiga mål. Det finns en lägesbeskrivning 

samt vilka metoder som behövs för att nå de mål som skall uppnås. Följande uttryck fann vi 

som kunskapsutveckling: ” nå minst G i alla ämnen ”,” kunna kommunicera”, ” kunna 

planera”, ”kunna lösa problem”, ”kunna hantera utrustning”,” behöver fokusera bättre”,” 

jobba aktivt”. För social utveckling fann vi följande uttryck:” kunna jobba självständigt”,” är 

självständig”,” kan samarbeta”. 

 

Elev 2, går sista året på gymnasiesärskola. Eleven har också en mer övergripande IUP. Här 

används också nyckelkompetenser som eleven ovanför. Här finns många kortsiktiga och 

långsiktiga mål som är lättare att pricka av när man nått dem.  Det finns en lägesbeskrivning 

samt vilka metoder som skall användas för att nå målen. Utrekrytering av APL-plats innebär 

att man inom daglig verksamhet har sin arbetsplats lärande på en arbetsplats. Följande uttryck 

fann vi som kunskapsutveckling: ”få insikt när hon behöver handledning”,” nå G i alla 

nationella kurser”, ”kunna hantera all teknisk utrustning”. För social utveckling fann vi 

följande uttryck: ”klara boende”, ”ut rekrytering av sin APL-plats”,” kunna samarbeta”, ” må 

bättre fysiskt och psykiskt”, ”bli självständig”, ”sköta vardagssysslor”, ” få meningsfull 

fritid”, ”förbättra konditionen”.  

 

Elev 3, går i någon av de första årskurserna på gymnasiesärskola. Denna IUP är uppdelad med 

elevens och skolans uppfattning om resultat, närvaro, ansvar uppträdande etc. Det finns även 

långsiktiga mål och kortsiktiga mål. Även en nulägesbeskrivning angående vilka pedagogiska 

mål som nås samt vilka sociala mål som behöver stärkas.  Följande uttryck fann vi som 

kunskapsutveckling: ”läsa engelska på gymnasial nivå”,” träna läsförståelse”,” räkna vidare”. 
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För social utveckling fann vi dessa uttryck: ”öka närvaron”,” ta mer ansvar”,” trivas”, 

”måendet ska bli bättre”, ” prata mer”,” påverka vad du vill lära dig”. 

 

Elev 4 i någon av de första årskurserna på gymnasiesärskolan. IUP:n är uppdelad på en 

nulägesbeskrivning, vilka mål som skall uppnås samt vilken metod som ska användas. 

Däremot fann vi bara dokumentation om ämnena svenska, engelska och matematik i denna 

IUP.  Följande uttryck fann vi för kunskapsutveckling: ”bli bättre på att läsa, skriva och prata 

engelska”,” bli bättre på att handla”,” förbättra läsning och skrivning”. När det gäller social 

utveckling fann vi:” kunna prata mer”.  

 

Elev 5 i någon av de första årskurserna på gymnasiesärskolan. IUP:n är uppdelad på en 

nulägesbeskrivning, vilka mål som skall uppnås samt vilken metod som ska användas. Det 

finns mål för engelska och den sociala utvecklingen. Följande uttryck fann vi för 

kunskapsutveckling: ”utöka sitt engelska ordförråd”. När det gäller social utveckling fann vi: 

”ta för sig”, ”våga säga ifrån”, ”utveckla sin emotionella sida”. 

 

Elev 6 går första året på individuellt program på gymnasiesärskola. IUP:n är uppdelad i olika 

typer av mål och vilken metod som skall användas för att nå målen. Följande uttryck fann vi 

för kunskapsutveckling:” utveckla sin förmåga att kommunicera med hjälp av olika estetiska 

uttrycksmedel”, ”utveckla sitt första språk, och teckenkommunikation”, ”utveckla kunskaper 

om natur och miljö, ”utveckla kunskaper i demokratiska arbetssätt ”,” känna till hur ett 

samhälle fungerar”. När det gäller social utveckling fann vi: ”utveckla förmågan till 

kommunikativt samspel”.  

 

Elev 7 som går i tredje årskursen på gymnasiesärskola. IUP:n är uppdelad på ett nuläge, vilka 

mål som skall nås, delmål samt vilken metod som behövs för att klara målen. Följande uttryck 

fann vi för kunskapsutveckling: ”klara av att åka buss”, ”klara praktiken”. När det gäller 

social utveckling fann vi:” samtala”,” bli självständig”. 

 

Elev 8 som går i någon av de första årskurserna på gymnasiesärskola. IUP:n är uppdelad i 

nuläge, mål och metod. Följande uttryck har vi funnit för kunskapsutveckling: ”Delta och 

medverka på alla lektioner”,” vidareutveckla digitalt bildskapande”. När det gäller social 

utveckling fann vi: ”komma i tid ”,” färdigställa påbörjade arbeten”,” orka arbeta”, ”vara 

med”. 
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Elev 9 som går i den första årskursen på gymnasieskola. IUP:n är uppdelad i nuläge, 

målsättning och metoder för att nå målen. Vi fann följande uttryck för kunskapsutveckling: ” 

förstå hur problemlösning kan användas i vardagen”, ”ha kännedom om de mänskliga 

rättigheterna”, ”bli säkrare i det egna skrivandet”, ”bli säkrare att tala i stor grupp”, ”bli 

säkrare i att läsa av och rita själv”,” utveckla befintliga kunskaper”.  När det gäller social 

utveckling fann vi: ”fortsätta vara delaktiga på lektionerna”,” ta eget ansvar”,” självständig”. 

 

Översikt	individuella	utvecklingsplaner	
 
 
Tabell 1 är en översikt över grundsärskolan och tabell 2 är en översikt över 

gymnasiesärskolan. Där redovisar vi resultatet för varje elev, ifrån det insamlade 

materialet. Tabellerna visar vilket stadium samt i vissa fall vilken årskurs eleven går i. Vi 

har förtydligat om det finns långsiktiga mål samt kortsiktiga mål. I vissa fall enbart mål i 

två ämnen. Där har vi delat in de uttryck vi hittade relaterat till social utveckling och 

kunskapsutveckling. För att kunna särskilja uttrycken har vi försökt att hitta undergrupper 

för social utveckling och kunskapsutveckling. Den sociala utvecklingen har vi delat upp i 

en framåtsyftande del som är skolrelaterad samt en framåtsyftande del som är mot 

allmänna kunskaper. När det gäller kunskapsutveckling så är den uppdelad i tre delar; 

metakognition, delkunskaper och otydliga/allmänna kunskaper. Vi har försökt att hitta 

uttryck där vi utgår ifrån dessa grupper. Dessa uttryck har vi redovisat i tabell 1 och i tabell 

2. I läroplanen för både grundsärskolan och gymnasiesärskolan hittar man uttryck som ” 

utvecklat kunskaper, kan, kan reflektera, har fått kunskaper”.  Det finns även andra uttryck 

som ”se samband, arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Detta har vi tolkat 

såsom att författarna för våra läroplaner har med tydliga uttryck, som har både med 

kunskapsutveckling och social utveckling att göra.  
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Tabell 1 Översikt över varje elevs individuella utvecklingsplan för grundsärskolan 
 

  Kunskap
sut- 
veckling 

Kunskaps- 
utveckling 

Kunskaps- 
utveckling 

Social 
utveckling 

Social 
utveckling 

Kunskaps- 
och social 
utveckling 
utveckling Elev Mål- 

kortsiktigt 
och 
långsiktigt 

Metakog
nition 

Delkunskaper Otydliga/ 
allmänna 
kunskaper 

Framåtsyftand
e 
Skolrelaterat 

Framåtsyftande 
Allmänna 
kunskaper 
 

 

Elev 1 
Grundsär 
åk 3 

Mål i sv och 
ma 

Befästa sina 
kunskaper 

  Ansvara för   

Elev 2 
Grundsär 
åk 3 

Mål i sv och 
ma 

Applicera 
sina 
kunskaper 

Ljuda ihop 
Bli säker på/i 
 

 Ansvara för   

Elev 3 
 
Grundsär 
åk 3 
 

Mål i sv och 
ma 
 

 Få ihop meningar 
Ljuda ihop 
Bli säker på/i ental, tiotal 

    
 

Elev 4 
Grundsär 
åk 3 

Mål i sv och 
ma 

Befästa 
vanligt 
förekomma
nde ord 
 

Känna igen bokstavens 
form 
Koppla bokstäver till 
saker 

Benämna    
 

Elev 5 
Grundsär 
åk 6 

Mål i SO/NO, 
sv och en. 
Även i språk- 
utvecklingen 

Värdera 
information 
 

Stärka talet 
Konversera enkla 
vardagsfraser 
 

Samtala i 
engelska 
Uttrycka sig 
verbalt 
 

Mer självständig 
 

  

Elev 6 
Grundsär 
åk 7 

Finns både 
och 

Ta ansvar  
Utveckla 
förmågan 
att lösa, 
förstå och 
reflektera 
över texter 
 

Utveckla kunskaper om 
vad olika varor kostar 
 Utveckla din förmåga att 
lösa  
problem- 
lösningsuppgifter 

Behålla fokus 
Utveckla sitt 
språk 

Bli mer 
självständig 
Tro på dig själv 
Vara mer aktiv 

  

Elev 7 
Grundsär 
åk 7 

Finns både 
och 

Utveckla 
din 
förmåga 
att läsa, 
förstå och 
reflektera 
över texter 
 

Utveckla ditt språk- och 
läsförståelsen 
Utveckla kunskap om vad 
olika varor kostar  
Utveckla din förmåga att 
lösa problemlösnings- 
uppgifter 

Ta ansvar för 
dina 
arbetsuppgifter 
Behålla fokus 
Utveckla 
förmågan och 
visa vad du kan 
i musik 

Arbeta mer 
självständigt 
Vara mer aktiv på 
lektionerna 
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  Kunskapsut- 
veckling 

Kunskaps- 
Utveckling 

Kunskaps- 
utveckling 

Social 
utveckling 

Social 
utveckling 

Kunskaps- 
och social 
utveckling 

Elev Mål- 
kortsiktigt 
och 
långsiktigt 

Metakognition Delkunskaper Otydliga/ 
Allmänna 
kunskaper 

Framåtsyftande 
Skolrelaterat 

Framåtsyftande 
Allmänna 
kunskaper 

 

Elev 8 
Grundsär åk 7 
 

Finns både och Utveckla din förmåga 
att läsa, förstå och 
reflektera över texter 
 

Ta ansvar för dina 
arbetsuppgifter 
Utveckla ditt 
språk och 
läsförståelsen 
Utveckla kunskaper 
om vad olika varor 
kostar 
Utveckla din 
förmåga att lösa 
problemlösnings-
uppgifter 

Behålla fokus 
Arbeta med din 
stavning och ditt 
ordförråd 

Arbeta mer 
självständigt  
Tro på dig själv 
Vara mer aktiv på 
lektionerna 
 

Bra på att lyssna 
och samtala 

 
 
 

Elev 9 
Grundsär åk 8 

Finns både och Reflektera över 
genomförda uppgifter 
Utveckla din förmåga 
att 
läsa, förstå och 
reflektera 
över texter 
Tappar fokus lätt 
 

Utveckla ditt 
språk- och 
läsförståelse 
Utveckla 
kunskap om vad 
olika varor 
kostar 
  
Fortsätta 
utveckla din 
förmåga att lösa 
problemlösnings
uppgifter 
Utveckla ditt 
ordförråd 
Bli bättre på att 
skriva rapporter 
 
 

Planera dina 
uppgifter mer 
noggrant 
Tänk igenom 
vad du ska göra 
Kom med egna 
förslag 
Bli bättre på att 
skriva 
rapporter 
Arbeta med 
din läsning, 
stavning 
och ditt 
ordförråd 
 

Jobba självständigt   
 

Elev 10 
Grundsär åk 7 

Mål i 
sv,en,m
a och 
SO 

 

Reflektera över vad du 
skrivit 

Bli säkrare på 
matematiska grunder 
Fortsätta med tema 
och fakta forskning 

  Bli mer säker 
Våga prata 

 
 

Elev 11 
Grundsär åk 9 
 

Mål i 
sv,en,m
a och 
SO 

 Bli säkrare i de 
matematiska 
grunderna 

 Våga uttrycka sig och 
ha åsikter 

Bli mer självständig 
nu 

Reflektera inför 
gruppen 
 
 

Elev 12 
 Grundsär år 5 

Finns 
både 
och 

Vill bli bättre på att ta 
ansvar 

Fortsätta sin 
utveckling inom 
svenskan att ljuda 
ihop och bokstäver 
 

 Fortsätta att utveckla 
sin självständighet 

Intresserad av 
böcker 
Spela spel, titta på 
you tube 
Självständig-
hetsträning 
Behöver stöd i sin 
utveckling 
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Tabell 2 Översikt över varje elevs individuella utvecklingsplan för gymnasiesärskolan 
 

 
 
 

 Kunskaps- 
utveckling 

Kunskaps- 
utveckling 

Kunskaps- 
utveckling 

Social 
utveckling 

Social utveckling Kunskaps- 
och social 
utveckling 

Elev Mål- 
kortsiktigt 
och 
långsiktigt 

Metakognition Delkunskaper Otydliga/ 
Allmänna 
kunskaper 

Framåt- 
syftande 
Skolrelaterat 

Framåtsyftande 
Allmänna 
kunskaper 

 

Elev 1 
Gysär 
Går sista 
året 

Finns både 
och 

 Nå minst G i alla 
ämnen 
Kunna 
kommunicera, 
kunna planera, 
kunna lösa problem 
Kunna hantera 
utrustning 

Behöver 
fokusera bättre 
Jobba aktivt 
 

Kunna jobba 
självständigt 

Är självständig 
Kan samarbeta 

 
 
 

Elev 2 
Gysär 
Går sista 
året 

Finns både 
och 

Få insikt när hon 
behöver handledning  
Nå G i nationella 
kurser 

 

Kunna hantera 
teknisk 
utrustning 
 
 

 Klara boende, 
utrekrytering av 
sin APL- plats  
Kunna samarbeta 
Må bättre psykiskt 
och fysiskt 
Bli självständig 

Sköta 
vardagssysslor 
Få meningsfull 
fritid 
Förbättra 
konditionen 

 
 
 
 
 
 
 

Elev 3 
Gysär 
Någon av 
de första 
årskurs. 
 

Finns både 
och 

 Läsa engelska på 
gymnasial nivå 
Träna läsförståelse 

Räkna 
vidare 
 

Öka närvaron 
Ta mer ansvar 
 

Trivas  
Måendet ska bli 
bättre 
Prata mer 
Påverka vad du vill lära 
dig 

 

Elev 4 
Gysär 
Någon av 
de första 
årskurs. 
 

Kortsiktigt  Bli bättre på att läsa, 
skriva och prata 
engelska  
Bli bättre på att 
handla  
Förbättra läsning och 
skrivning 

 Kunna prata mer   

Elev 5 
Gysär 
Någon av 
de första 
årskurs. 
 

Kortsiktigt  Utöka sitt engelska 
ordförråd 

 Ta för sig, Våga  
Utveckla sin 
emotionella sida 
Våga säga ifrån 
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  Kunskaps- 
utveckling 

Kunskaps- 
utveckling 

 
Kunskaps- 
utveckling 

Social 
utveckling 

Social 
utveckling 

Kunskaps- 
och social 
utveckling 

Elev Mål- 
kortsiktigt 
och 
långsiktigt 

Metakognition Delkunskaper Otydliga/ 
Allmänna 
kunskaper 

Framåt- 
syftande 
skolrelaterat 

Framåtsyft
ande 
Allmänna 
kunskaper 

 

Elev 6 
Gysär 
Första 
årskursen 

Finns både 
och 

 Utveckla sin 
förmåga att 
kommunicera m.h.a 
olika estetiska 
uttrycksmedel 
Utveckla sitt första 
språk och tecken- 
kommunikation 
Utveckla 
kunskaper.i natur 
och miljö 
Utveckla 
kunskaper i 
demokratiska 
arbetssätt 
Känna till hur ett 
samhälle fungerar 
 

   
 
 

Utveckla 
förmågan till 
kommunikativ
t samspel  

Elev 7 
Gysär 
Tredje 
årskursen 

Finns både 
och 

 Klara av att åka buss 
Klara praktiken 
 

 Samtala 
Bli självständig 
 

Komma i tid 
 

 

Elev 8 
Gysär 
Någon av de 
första 
årskurs. 

Finns både 
och 

 Delta och medverka 
på 
alla lektioner 
Vidareutveckla 
digitalt 
bildskapande 

 Komma i tid 
Färdigställa 
påbörjade 
arbeten 
 

Orka arbeta 
Vara med  
 

 
 

Elev 9 
Gysär 
Första 
årskursen 

Finns både 
och 

Förstå hur 
problemlösnin
g kan användas 
i vardagen 
 

Ha kännedom 
om de 
mänskliga 
rättigheterna 
Bli säkrare i det 
egna skrivandet 
Bli säkrare att tala i 
stor 
grupp 
Bli säkrare i att 
läsa av och rita 
själv 
Utveckla 
befintliga 
kunskaper 
 

 Fortsätta vara 
delaktig på 
lektionerna 
Ta eget ansvar 

Självständig 
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Diskussion	
 

Metoddiskussion	
Vår förväntan på uppsatsens inriktning var att det skulle vara enkelt att ta del av andras IUP:er 

men det var inte så enkelt som vi hade förväntat oss. Vi fick sprida vår förfrågan till olika 

skolor där vi kontaktade dem per telefon eller mail samt skickade med vårt missivbrev. 

Största svårigheten var att få IUP:er från gymnasiesärskolan. Frågan som uppstår är, varför 

vill man inte dela med sig av de individuella utvecklingsplanerna?  

Det kan finnas många anledningar och vi kan bara spekulera i detta. En anledning kan vara att 

många vet om att de inte följer Skolverkets riktlinjer och vill inte få det bekräftat av någon 

anledning. En för stor arbetsbelastning kan vara en anledning samt ytterligare en anledning 

kan vara att det har funnits många olika idéer om hur en IUP ska skrivas, under många år i 

skolans värld. Hur tydligt dokumenteras uttrycken social utveckling och kunskapsutveckling i 

elevernas IUP? Vi tyckte att det var ganska lätt att hitta uttryck i de IUP:er vi fick in. Däremot 

var det inte lika lätt att fastställa om de var ett uttryck för social utveckling eller 

kunskapsutveckling i vissa fall. Detta var ett svårt moment då det var visa uttryck som vi inte 

kunde kategorisera samt att i några av IUP:erna var lärarna otydliga i sitt sätt att skriva vad 

målet var. 
 

På senare tid har fler och fler gymnasiesärskolor tagit bort dokumentet IUP och har endast 

studieplan för vilka kurser eleven läser. Detta troligen på grund av att arbetsbelastningen är 

stor för lärare och i de årskurser som betyg ges behövs det inte skrivas IUP:er. På de 

gymnasiesärskolor som vi har haft kontakt med så finns det vissa skolor som har kvar 

IUP:er medan de flesta har tagit bort dem av den anledningen att lärarnas tid till 

administration är för stor  En anledning som ofta finns i alla yrken och mellan människor i 

stort är prestigen. Det kan vara helt enkelt att man inte vill blotta sig och få någon som 

granskar de dokument man själv har tillverkat. Vi kan dra paralleller till att auskultera 

varandra på lektionstid som även det möter mycket motstånd i en del skolor. Alla system 

ska länka i varandra och det finns tydliga riktlinjer från Skolverket (Lindström, Lindberg, 

Pettersson, 2011) hur en individuell utvecklingsplan ska vara utformad utifrån dess 

användningsområde. Önskvärt hade även varit, då även det har blivit tydligt i vårt arbete, att 

ha en mall för alla skolor när det gäller utformning av de individuella utvecklingsplanerna. 
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Resultatdiskussion	
Hur kommer social utveckling respektive kunskapsutveckling till uttryck i de IUP:er vi 

analyserat? När det gäller grundsärskolan överväger uttryck för kunskapsutveckling. Vi har 

delat in kunskapsutveckling i tre undergrupper, metakognition, delkunskaper och 

otydliga/allmänna kunskaper. Vi fann att metakognition fanns i tio av de tolv IUP:erna som 

vi analyserat. Största gruppen var delkunskaper och i elva av de tolv IUP:erna från 

grundsärskolan fann vi dessa uttryck. I hälften av de individuella utvecklingsplanerna fann 

vi otydliga/allmänna kunskaper. När det gäller den sociala utvecklingen som är uppdelad i 

undergrupperna; framåtsyftande skolrelaterade och framåtsyftande allmänna kunskaper, 

fann vi att den framåtsyftande skolrelaterade sociala utvecklingen var betydligt större än 

allmänna sociala utvecklingen. Skolrelaterade uttryck fanns i elva av de tolv IUP:erna. 

Endast ett uttryck fanns i gruppen, social utveckling med inriktning allmänt.  

 

I gymnasiesärskolan är resultatet inte lika lätt att analysera. När det gäller 

kunskapsutvecklingens metakognition fann vi endast två uttryck i de nio IUP:er vi 

analyserat. Alla IUP:er hade ett eller flera uttryck i undergruppen delkunskaper. Endast 

några uttryck fanns dokumenterat när det gäller otydliga/allmänna uttryck. Alla elever hade 

framåtsyftande skolrelaterad social utveckling i sina IUP:er utom en. Social utveckling med 

inriktning mot allmänt uttryck fanns i sex av de nio IUP:erna. När vi räknat antal uttryck var 

kunskapsutveckling övervägande. Men de sociala uttryck vi hittade för gymnasiesärskolan 

är mer omfattande än de uttryck vi fann för grundsärskolan. 

 

Hur tolkar vi då detta? I några av IUP:erna för gymnasiesärskolan fann vi många delmål 

som gör att kunskapsutvecklingen överväger om vi räknar antal uttryck. Däremot fanns det 

en del mål som är formativa mål för att utvecklas som individ som är svåra att jämföra med 

t.ex. ”att hantera utrustning”. Dock är antal mål för kunskapsutveckling större till antal än 

för social utveckling.  Det ger resultatet att kunskapsutveckling är övervägande både på 

grundsärskolan och gymnasiesärskola.  

 

Vad ser vi för likheter och skillnader? Likheterna är att båda skolformerna fokuserar på 

kunskapsutveckling trots vår förförståelse som var att fokus skulle vara inom den sociala 

delen. Skillnaderna är att på grundsärskolan fann vi uttryck för metakognition i större antal 

IUP:er än på gymnasiesärskolan. I undergruppen delkunskaper är det större fokus på 
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detaljerade uttryck, t.ex. ljuda, stärka talet i grundsärskolan. Medan det är större fokus på 

t.ex. att kunna kommunicera, kunna planera i gymnasiesärskolan. Vi såg samma mönster när 

det gäller den sociala utvecklingen då vi i grundsärskolan fann uttryck för enstaka mål, 

exempelvis, ansvarar för och tro på dig själv. I gymnasiesärskolan fann vi uttryck som att 

utveckla sin emotionella sida och klara boende. Det visar att det är mer detaljerade mål inom 

grundsärskolan mot gymnasiesärskolans mer övergripande mål enligt vår tolkning.  

 

Då vi ser att kunskapsutvecklingen överväger på både grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan enligt vår tolkning, blir det enklare att se elevens resultat, fortsatta 

lärande och planeringsunderlag samt att det även ska vara ett läromedel för att självskatta 

sitt lärande. Dock anser vi att det är svårt att mäta vissa mål både när det gäller 

kunskapsdelen samt den sociala delen. Målen borde brytas ner i enklare ordalag för att 

eleven själv ska förstå och kunna göra en skattning av vad han/hon har lärt sig. Många mål 

är svåra att skilja på särskilt i de sista årskurserna på gymnasiesärskolan. Detta på grund av 

att många sociala mål skall uppnås tillsammans med kunskapsmålen för att nå en 

sysselsättning i vuxenlivet. 

 

Skolans dokumentation ska bilda en bra samt stabil grund för den sociala utvecklingen hos 

eleven men icke att förglömma, ansvaret för den optimala kunskapsutvecklingen som ligger 

på elev, föräldrar samt skola (Skolverket 2010). Vi förväntade oss inte att få se den 

progression som Skolverket eftersträvar i de IUP:erna vi valt, angående social utveckling 

och kunskapsutveckling, då vår gemensamma erfarenhet är att fokus skulle ligga på social 

utveckling i dessa skolformer. 

 

Detta medförde att i vår analys fick vi inte det resultat som vi hade föreställt oss. Det gör att 

vår förförståelse inte stämde överens med det resultat vi fick i vår studie. Grundsärskolans 

progression överensstämmer med grundsärskolan samt Skolverkets allmänna råd. Det var 

även övervägande fokus på kunskapsutveckling på gymnasiesärskolan som Skolverket 

(2013a) förtydligar.  Men där finns även många uttryck för social utveckling. 

 

Vygotskij (Strandberg, 2006) ansåg att kunskap nås genom en interaktion mellan 

människor, i olika stor utsträckning. Utvecklas eleverna mer om det är större fokus på de 

begrepp som kommer till uttryck inom social utveckling på de respektive stadierna? Det är 

en intressant studie som skulle behöva göras över tid, dock blir det alltid ett 
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tolkningsföreträde av forskaren då dessa uttryck inom de två olika begreppen kan vara 

svårutlästa. Oavsett uttryck går det icke att förglömma vilket huvuduppdrag som ligger till 

grund i skolan, kunskapsuppdraget (Lärarförbundet, 2007-2010). 

När vi gjort indelningen hittade vi gemensamma beröringspunkter i de olika IUP:erna och 

därefter såg vi en röd tråd växa fram, en teoretisk modell utkristalliserade sig och vi 

började se ett sammanhang. I den röda tråden såg vi att på grundsärskolan var 

kunskapsutvecklingen mer framträdande än den sociala utvecklingen i de IUP:er vi 

analyserat. På gymnasiesärskolan var resultatet likvärdigt. Dock skilde sig de åt genom att 

gymnasiesärskolan hade många uttryck för social utveckling även om 

kunskapsutvecklingen övervägde. I det steget fick vi fram fakta som gjorde att vi kunde se 

en bild av vår undersökning och om vårt antagande stämde. Uttryck gällande social 

utveckling är inte det som överväger i gymnasiesärskolans IUP:er, däremot har de stor del 

i IUP:erna.  

 

Under själva analysarbetet hittar man även andra saker som påverkar och detta är vanligt för 

en kvalitativ rapport/uppsats. Det finns flera saker som är intressanta upptäckter, bl.a. de 

IUP:er som är skrivna på de lägre stadierna inom grundsärskolan, vilka har endast med två 

ämnen representerade i sina IUP:er. Enligt Skolverket (2013a) ska de ge information om 

elevens resultat och fortsatta lärande. Kan det vara att den undervisande läraren endast har de 

beskrivna ämnena och har gjort IUP:n som en arbetsplan? 

 

Detta gäller även vissa IUP:er från både grundsärskolans senare årskurser och vissa från 

gymnasiesärskolans årskurser. En annan sak som vi funderar på är om vissa använder IUP 

som ett åtgärdsprogram, där man tar upp de mål som eleven har svårt att nå. Det som 

framkommer och är synligt är att olikheten i IUP:ernas uppbyggnad är slående och vad en 

IUP är, hur man använder den och vad som är dess syfte. Man kanske skall göra som Frithiof 

(2007) skriver, sätta personligheten i fokus i det pedagogiska arbetet, istället för diagnosen. 

Vår tolkning är att vi ska se varje individ för sig, för att de skall utvecklas optimalt och lägga 

mindre vikt vid diagnoser. Det innebär att man utgår från personifiering istället för 

individualisering i det pedagogiska arbetet med eleven. 

Vi anser att denna undersökning blir en typ av pragmatisk validering (Fejes & Thornberg, 

2012). Vi kommer att kunna använda forskningsresultatet i vårt dagliga arbete med att skriva 

individuella utvecklingsplaner. Där vi ser till att kunskapsutvecklingen är optimalt hos varje 

elev.  
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Hur mäter man kunskapsutveckling och vad är ett mätbart mål? Många av de mål som 

hamnar inom ramen för social utveckling är svåra att mäta. Att bli självständig kan ju till 

viss del mätas under en lägre tid men under denna tid är det av yttersta vikt att ha 

kortsiktigare mål, där bedömningen görs under själva utvecklingen. De mål som hamnar 

inom ramen för kunskapsutveckling är oftast lättare att mäta. Att utöka sitt engelska 

ordförråd är lättare att kolla med tester, både muntliga och skriftliga. De mål som skrivs i de 

IUP:er vi analyserat är svåra att mäta. Dock kan man tro att i de IUP:er som inte har detaljer, 

finns en bakomliggande arbetsplan för varje elev, vilket medför att målen där blir tydligare 

att mäta. 

Vi anser att uttrycket social utveckling finns i de flesta IUP:er från gymnasiesärskolan. De 

lägger kraft på ett mer holistiskt tänkande runt eleven. Uppdraget från Skolverket är dock 

främst att förmedla kunskaper men även att se till att alla elever arbetar självständigt och 

kan arbeta tillsammans med andra (Skolverket, 2013b). Vi anser att det är viktigt i 

slutskedet av sin utbildning att kunna lite mer än bara ämneskunskaper, även om det är 

grunden för att lära för livet i de lägre stadierna (Skolverket, 2011b). Med det menar vi att 

de skall ha social kompetens, kunna vara med andra, passa tider, veta vad som är okey att 

göra och vad som inte är brukligt på arbetsplatsen. Det är ju också en del av 

kunskapsutveckling men med mer fokus på den sociala utvecklingen. 

 

Inom gymnasiesärskolan pratar man mycket om dag ett, år fem, dagen efter eleverna har tagit 

studenten och att det bör vara mer fokus på social utveckling på gymnasiesärskolan. När 

eleverna efter att ha gått i en skolmiljö i 13 år, helt plötsligt skall ut i arbetslivet och tjäna sitt 

eget uppehälle, då är det viktigt att ha ett holistiskt synsätt på individen för att ge 

henne/honom den bästa möjliga start i vuxenlivet. 
 

Vårt intresse för dessa frågor väcktes då vi ibland hör människor prata eller på annat sätt 

uttrycka sig angående social utveckling samt kunskapsutveckling och där man inte skiljer 

dem åt, utan likställer dem. Vi förväntade oss att den sociala utvecklingen skulle vara det 

dominerade eller i alla fall övervägande i de senare årskurserna, särskilt på 

gymnasiesärskolan, vilket det till viss del var. Inte till antal uttryck men väldigt omfattande 

ändå.  

Spekulationerna är många, grundsärskolan är obligatorisk med mål som skall betygsättas 

enligt skalan A-E medan gymnasiesärskolan är frivillig. Där väljer man oftast ett 

yrkesprogram där ämnena är av mer praktisk karaktär och olikt de egenskaper de behöver på 
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grundsärskolan. Där finns också fler lärare som skall bedöma elevens möjlighet till jobb 

efter avslutat utbildning. 

 

Våra grundsärskolor är ganska små vilket medför att det ofta endast är en lärare som har 

eleverna i de teoretiska ämnena. Då fokuseras det på målen i läroplanen som är mer inriktade 

mot kunskapsmål än på social utveckling. På gymnasiesärskolan är målen mer riktad mot 

den verksamhet de skall ha i framtiden. Samtidigt såg vi att kunskapsmålen var övervägande 

även där. Dock fanns det tydliga sociala mål hos de flesta elever på gymnasiesärskolan som 

inte fanns på grundsärskolan. Vår studie visar att vi hade fel i vår förförståelse då vi tydligt 

såg att fokus var på uttrycket kunskapsutveckling.  

Slutsats	
Vi har i vår studie gjort ett stickprov och kommit fram till att lärarna på grundsärskolan 

dokumenterar uttryck för kunskapsutveckling i större omfattning än för social utveckling. De 

har även många uttryck som vi analyserat som metakognitiva. Det tror vi beror på att det är en 

obligatorisk skolform med mål som är lättare att utvärdera. På gymnasiesärskolan är resultatet 

lite annorlunda. Vi har även där övervägande uttryck för kunskapsutveckling, men endast två 

uttryck för metakognition. Vi fann också många uttryck för social utveckling. Detta tror vi 

beror på att det behövs även andra kvalifikationer dag ett år fem då de har avslutat gymnasiet. 

Vår tolkning är att lärarna behöver mer kunskap och en enhetlig mall för vad som skall 

dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. I och med att de IUP vi tagit del av ser så 

olika ut samt har så olika budskap. 

 

Framtid	
 
Om vi skulle gjort en liknande undersökning, skulle vi antagligen spridit upptagningsområdet 

av de insamlade individuella utvecklingsplanerna på fler skolor. Vi skulle ha startat tidigare 

och planerat in träffar och arbetssätt i god tid vilket hade lett till att vi hade haft mer tid i 

skrivprocessen på slutet. Vi skulle även haft intervjuer blandade med att analysera IUP:er på 

samma arbetsplatser. En intressant framtida forskning vore att samla in fler IUP:er och 

samtidigt intervjua de lärare som skrivit IUP:erna för att se en större helhet.  

Vidare genom att analysera intervjuerna samt IUP:erna kunde man arbeta fram en nationell 

mall som kunde appliceras i skolvärden för att systematiskt arbeta med. Detta för att öka 

elevernas måluppfyllelse och självskattning.
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Informationsbrev till lärare 

 
Individuella utvecklingsplaner ett pedagogiskt verktyg för att dokumentera 

elevernas utveckling. 

Vi har valt att göra en studie om hur lärare dokumenterar elevers utveckling i deras 

utvecklingsplan. Syftet är att se hur dokumentation beskrivs, analyseras och hur samt om vi 

kan dra slutsatser med fokus på människosyn samt kunskapssyn. 

Frågan från oss är, om ni vill delge oss era individuella utvecklingsplaner för vår studie. 

Planerna kommer att behandlas anonymt, både ur personligt perspektiv, vilken skola och 

vilket område eleven kommer ifrån. Det som kommer att framgå i vår studie är att 

eleverna kommer från grundsärskolor och gymnasiesärskolor i Mellan-Sverige. Efter att 

dragit slutsatser av studien och redovisat detta i uppsatsen, kommer de individuella 

utvecklingsplanerna att förstöras. 

Deltagande och delgivande av de individuella utvecklingsplanerna (IUP) är naturligtvis 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagande eller återkalla dina IUP. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en 15 hp-uppsats, avancerad nivå vid 
 

Mälardalens högskola. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående 

ansvariga. Student                                              

Student 

Siv Norling                                        LiseLotte Gustafson 


