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Alla elever i grundskolan, ska sedan januari 2006, ha en individuell utvecklingsplan 
vars syfte främst är att stödja elevers måluppfyllelse, enligt de nationella 
styrdokumenten. I Skolverkets allmänna råd (2005) anges att elever såväl som föräldrar 
ska ges delaktighet och inflytande över arbetet med IUP. Vi har en uppfattning om att 
en samverkansprocess, mellan lärare, elev och föräldrar, kring arbetet med IUP är av 
vikt för att eleven ska nå ökad måluppfyllelse. Därför var syftet med studien att belysa 
hur elever och föräldrar uppfattar sin delaktighet i samverkansprocessen kring IUP samt 
hur läraren gör för att involvera elever och föräldrar i det arbetet. För att få en bild av 
hur samverkansprocessen kring den individuella utvecklingsplanen uppfattas av lärare, 
elever och föräldrar har såväl kvalitativa som kvantitativa metoder använts. Dessa har 
bestått av lärar- och föräldraenkäter samt av elevintervjuer. Resultatet visar att elever 
och föräldrar upplever stor delaktighet kring arbetet med IUP. Studiens resultat visar 
även att eleverna genom IUP fått en större medvetenhet över sitt lärande. Beträffande 
lärarperspektivet visar vårt resultat att lärarna anser det viktigt att involvera elever såväl 
som föräldrar. Lärarnas motiv för att involvera eleven i arbetet med IUP är att skapa 
delaktighet, motivation och ansvarstagande hos eleven för en ökad måluppfyllelse. 
Sammantaget visar vår studie att en god samverkansprocess kan leda till ökad 
måluppfyllelse för eleven.
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Since January 2006, an individual development plan (IUP) should be prepared for every 
pupil in comprehensive school. The aim of development plan is to support pupils’ pos-
sibilities to fulfil the goals of the National curriculum. General counsels of the National 
Board of Education (2005) states that both pupils and parents should be given the pos-
sibility to influence on and participate in the work with IUP. We articulate that the co-
operation process between teacher, pupil and parents concerning IUP, is of importance 
for pupils’ goal fulfilment. Therefore, the aim of the study was to elucidate how stu-
dents and parents consider their participation in the cooperation process with IUP, and 
how the teacher involves students and parents in the process. In order to find out how 
the cooperation process concerning the individual development plan is considered by
teachers, students, and parents, both qualitative and quantitative methods have been 
used. These consist of teachers’- and parents’ inquiries, and by pupils’ interviews. The 
result shows that both pupils and parents experience a great deal of participation con-
cerning the work with IUP. The result also shows that the students through IUP have
improved their awareness of the learning process. Regarding the teachers’ perspective, 
our study illuminates that teachers consider it important to involve both pupils and par-
ents. Teacher’s reason for involving pupils in the work with IUP is to create participa-
tion, motivation, and responsibility among pupils for an increased goal fulfilment. All 
in all, our study shows that a good cooperation process increases pupils’ goal fulfil-
ment. 
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1 Inledning

Samverkan mellan hem och skola har sett olika ut över tid. En tydlig tendens är dock att 
föräldrars och elevers delaktighet och inflytande över skolan och dess undervisning har 
stärkts, utvecklingen har gått från kvartsamtal, där läraren informerade föräldrar, till 
utvecklingssamtal där även eleven deltar och förväntas vara aktiv. Nu har det tagits
ytterligare ett steg vad gäller elever och föräldrars delaktighet och ansvar. Sedan 1 
januari, 2006 finns på regeringens uppdrag infört i grundskoleförordningen, 7 kap. 2 §, 
att alla elever i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP. Yttersta 
anledningen till införandet av IUP är att regeringen vill stödja en ökad måluppfyllelse i 
skolan. Ett annat skäl är att eleven ska motiveras till att ta ett utökat ansvar för sitt 
lärande. I det arbetet ska även föräldrar göras delaktiga. Lärare har följaktligen fått ett 
nytt uppdrag som innebär att involvera både elever och föräldrar i förberedandet, 
upprättandet och i själva arbetet med IUP. Det är kring dessa tankar, om 
samverkansprocessen mellan lärare, elever och föräldrar som vår studie tar sin 
utgångspunkt.
Som ett stöd till skolor och arbetslag finns Skolverkets allmänna råd (2005) Den 
individuella utvecklingsplanen. I skriften finns riktlinjer för hur skolan ska förhålla sig 
till planen, både vad gäller utformandet och innehållet, men även hur den enskilde 
eleven och dennes föräldrar/vårdnadshavare kan involveras i arbetet kring IUP. 
Beträffande föräldrarnas delaktighet ska de informeras av skolan om vilka nationella 
mål som finns för undervisningen. De ska även få information om sitt barns 
skolsituation samt ges möjlighet att stötta och ta ansvar för barnets måluppfyllelse.

När det gäller elevperspektivet ska eleven ges sådana förutsättningar och möjligheter, 
att denne upplever delaktighet och ansvar för sin kunskapsutveckling. För att uppnå det 
måste eleven vara medveten om vilka mål som ska uppnås och strävas mot enligt kurs-
och läroplaner samt ha förmåga att sätta sin egen förmåga och skolsituation i relation 
till målen. Vi upplever att det är stora krav som ställs på eleven, men även på dennes 
föräldrar. När det gäller läraren ställs denne inför utmaningen att i undervisningen 
synliggöra de mål som finns enligt styrdokumenten på ett sådant sätt att eleven kan 
förstå dessa och göra dem till sina. 

Skolverket har på uppdrag av regeringen gjort en utredning från juni 2007 som heter 
Hur används individuella utvecklingsplaner? Rapporten visar att lärare och elever har 
höjt sin kunskap om måluppfyllelse, men att föräldrar inte i samma utsträckning ges 
möjlighet till insyn och information om vilka mål som deras barn ska sträva mot och 
uppnå. Vi undrar varför det är så och vad som fordras för att även föräldrar ska uppleva 
delaktighet? 

Skolverkets (2007) studie visar även att föräldrar från stabila socioekonomiska grupper 
har lättare att ta till sig den information som ges av läraren och skolan. Vilket innebär 
att denna föräldragrupp har bättre möjligheter att kunna påverka och samverka under 
arbetet med IUP gentemot föräldrar som har en lägre utbildning, därför ifrågasätter
Vallberg Roth och Månsson (2005) om elever ges samma förutsättningar för lärande 
med tanke på hemförhållanden och föräldrars möjlighet till stöttning? Detta menar vi är 
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intressanta frågor som bör belysas. Även om det finns goda intentioner när det gäller 
den individuella utvecklingsplanen, kan det finnas aspekter av reformen som ger 
mindre positiva effekter för den enskilde eleven. Dessa är av vikt att skapa en 
medvetenhet och en diskussion omkring. 

I en debattartikel i Lärarnas tidning menar psykologen Gunilla Carlsson Kendal (2007) 
att skolan ställer alltför stora krav på elever när det gäller att ta eget ansvar. Som ett 
exempel tar hon upp de individuella planeringarna som ska leda eleven framåt i 
lärandet. Att kunna planera innebär för många elever alltför stora krav eftersom denna 
hjärnfunktion, det vill säga att kunna planera, organisera och föreställa sig hur lång tid 
saker tar, i många fall inte utvecklas förrän i vuxen ålder. Denna exekutiva 
hjärnfunktion är en övergripande funktion av komplicerad karaktär. Hon menar att 
skolan ställer för höga krav i alltför tidig ålder, ”Uppmuntrande tillrop och 
uppmaningar som ” ’du kan bara du vill, ’ ” kan bli en extra börda” (s.31). 

Under vår lärarutbildning har inte, enligt vår uppfattning, den individuella 
utvecklingsplanen problematiserats, men med denna empiriska studie har vi getts 
möjlighet att undersöka hur samverkansprocessen kring arbetet med IUP uppfattas av 
lärare, elever och föräldrar. Våra erfarenheter av IUP är relativt små eftersom IUP 
fortfarande är ganska nytt på många skolor. Det vi hittills observerat av den nya 
reformen är att den fungerar på varierande sätt ute i verksamheten, det finns skolor som 
haft ett pågående och medvetet målarbete en längre tid medan andra skolor precis bara 
har inlett sitt arbete med IUP. Eftersom vi snart är färdiga lärare i de tidiga åldrarna och 
vårt uppdrag anger att vi ska arbeta med IUP i vår undervisning, anser vi det av vikt att 
försöka förstå hur samverkansprocessen uppfattas av lärare, elever och föräldrar 
eftersom en väl fungerande samverkansprocess, enligt vår åsikt, är av vikt för att arbetet 
kring IUP ska leda till ökad måluppfyllelse för individen. Det argumentet vill vi driva 
som en röd tråd genom vår studie. Motivation till lärande är visserligen mer komplext 
än så, men vi tror att IUP kan vara en liten pusselbit som kan bidra till ett mer medvetet 
lärande hos eleven. Vår uppfattning är även att IUP bör ses som en process, det vill 
säga att planen ska ses som ett aktivt verktyg i undervisningen, i syfte att utveckla 
individens lärande. Således har vi två argument som vi vill driva och belysa i vår studie.

Då IUP är en relativt ny företeelse finns inte så mycket forskning kring ämnet, men vi 
har funnit några svenska avhandlingar, böcker och artiklar som berör ämnet. Vi har 
uppmärksammat att individuella utvecklingsplaner främst är en svensk företeelse. Både 
Danmark och Norge samt engelskspråkiga länder har individuella planer men de är,
såsom vi uppfattar det, mera att betrakta som åtgärdsprogram. Vi refererar dock från en 
engelskspråkig källa, Bouakaz (2007), vars utgångspunkt gäller svenska förhållanden.
Vår studie innefattar även Lpo-94:s syn på samverkan mellan hem och skola, som 
anger att läraren skall:

samverka med och fortlöpande informera föräldrar om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling samt utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för 
sin inlärning och för sitt arbete i skolan…” dessutom … ”skall läraren tillsammans med 
eleverna planera och utvärdera undervisningen… (Nätupplaga 2007, s.13).

Andra viktiga källor i vår studie är Skolverket (2005, 2007), som har bidragit med 
riktlinjer samt sammanställt en rapport om hur IUP fungerar ute i verksamheterna. Vi 
har även funnit några, som vi upplever, relevanta C-uppsatser, bland annat en uppsats 
från Högskolan i Skövde av Borg och Forsell (2006) som visar att föräldrar önskar, men 
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inte förväntar sig en mer omfattande information om sitt barns kunskapsmässiga 
utveckling. Författarna uttrycker att IUP kan vara en möjlig väg till utökad information 
och inflytande. En annan C-uppsats, av Diatchkova (2007), visar att samverkan mellan 
hem och skola skiljer sig mellan olika skolor och att det vore av intresse med en studie 
som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder i syfte att undersöka nya 
tillvägagångssätt i samarbetet mellan hem och skola. Även Vallberg Roth och Månsson 
(2005) tar i sin artikel om individuella utvecklingsplaner upp ämnen som de anser 
relevanta och intressanta för vidare forskning. Ett sådant ämne är elevers och föräldrars 
syn på IUP. 

Med dessa tankar som utgångspunkt vill vår studie belysa såväl lärar-, elev- som 
föräldraperspektivet när det gäller samverkansprocessen kring arbetet med IUP. För att 
erhålla förutsättningar för en belysning av tre olika perspektiv, har vi valt metoder som 
ger både djup och bredd, det vill säga både kvantitativ och kvalitativ metod. Studien är 
empirisk och riktar sig mot lärare, elever och föräldrar i grundskolans tidiga år. Empirin 
kommer till uttryck genom elevintervjuer samt genom lärar- och föräldraenkäter på tre 
olika skolor i två medelstora kommuner.

Vår studie har i huvudsak gjorts gemensamt, men vi har gjort en uppdelning vad gäller 
bearbetning av analysen samt framställningen av resultatet beträffande studiens tre 
olika perspektiv angående samverkansprocessen. När det gäller lärarperspektivets 
framställning har Lena Torstenfelt haft huvudansvaret, medan Regina Svensson haft 
ansvar för elevperspektivet av vår studie. Slutligen har Anneli Rajamäki Frykén haft 
huvudansvar för föräldraperspektivet.

Med detta som utgångspunkt formulerar vi följande syfte och frågeställningar:
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2 Syfte och frågeställningar

I syfte att få en uppfattning om hur lärare, elever och föräldrar/vårdnadshavare 
samverkar i processen med den individuella utvecklingsplanen (IUP), vill vår studie 
belysa hur elever och föräldrar uppfattar att de involveras i arbetet med den individuella 
utvecklingsplanen. Syftet är även att undersöka hur läraren, enligt egen utsaga, 
synliggör den enskilde elevens mål enligt IUP. För att undersöka detta formulerar vi 
följande frågeställningar:

 Hur involverar läraren, elever och föräldrar i arbetet med IUP?
 Hur medvetandegör läraren den enskilde eleven om målen i sin IUP?
 Hur upplever elever och föräldrar sin delaktighet i arbetet med IUP?

2.1 Begreppsbeskrivning

Nedan definieras de begrepp som används i studien.

IUP, den individuella utvecklingsplanen, är ett dokument som ska vara framåtblickande 
för den enskilde eleven. I planen anges vilka insatser som behövs för att eleven ska 
utvecklas i riktning mot målen. Planeringen sker i samverkan mellan lärare, elev och 
föräldrar. Syftet med IUP är att eleven ska erhålla ett ökat inflytande över sitt eget 
lärande samt utveckla ett eget ansvar för att nå de uppställda målen enligt de nationella 
styrdokumenten (Skolverkets allmänna råd 2005).

Med benämningen förälder/vårdnadshavare syftar vi på den eller de personer som 
ansvarar för och som har den dagliga tillsynen om barnet. I fortsättningen kommer vi 
genomgående att använda ordet föräldrar även om vi är medvetna om att det finns olika 
typer av familjebildningar kring ett barn.

Vad gäller involvering avser vi det sätt som läraren medvetet arbetar på, för att göra 
eleven och föräldrar delaktiga främst vad gäller förberedelse och upprättandet, men 
även i det fortlöpande arbetet med den individuella utvecklingsplanen. 

Med samverkansprocess avser vi det samarbete som sker mellan lärare, elev och 
föräldrar, vad gäller förberedelse, upprättande, utvärdering samt det dagliga arbetet 
kring den individuella utvecklingsplanen.

Med begreppet synliggör/medvetandegör, avser vi de olika sätt, både verbala och 
konkreta undervisningsstrategier, som läraren har i sin undervisning för att 
medvetandegöra eleven om dennes mål enligt IUP. 
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3 Litteraturgenomgång

I nedanstående text kommer vi att presentera källor som vi funnit aktuella för vår 
empiriska studie. Dessa källor motiveras och sätts i relation till vårt syfte och 
frågeställningar. Rienecker och Jörgensen (2002) diskuterar vikten av att kommentera 
och tolka de källor som används i en studie. Därutöver beskrivs IUP som fenomen för 
att ge en innehållsmässig förklaring av begreppet. För att ge en förståelse för tankar om 
föräldrasamverkan över tid, ger vi en kort sammanfattande bild över relationen mellan 
hem och skola med utgångspunkt från Lgr -62, -69 och -80, för att slutligen beskriva 
Lpo-94:s syn på samverkansprocessen mellan hem och skola. 

3.1 IUP som samhällsfenomen

Inledningsvis har vi valt en artikel av Ann-Christine Vallberg Roth och Annika 
Månsson från 2005. De diskuterar i Paper in Progress om varför IUP uppkommer som 
ett fenomen just nu i vårt postmoderna och globala samhälle. Artikeln har sin grund i en 
empirisk studie om individuella utvecklingsplaner som genomfördes 2002. Vi bedömer 
artikeln som intressant eftersom den har ett samhällsperspektiv på IUP och dess 
uppkomst. Författarna tar sin teoretiska referensram från bland annat Giddens (1997) 
och Elfström (2004), vilka är källor som även refereras och diskuteras i vår studie.

Artikeln belyser hur Elfström (2004) diskuterar IUP i ljuset av ett modernt fenomen 
vilket använder utvecklingspsykologi som verktyg. Vi anser att dessa tankar är 
intressanta för att förstå vilka utgångspunkter lärare har när de formulerar mål enligt 
IUP, även om vi uppmärksammar att Elfströms avhandling delvis riktar sig mot 
förskolan vilket förklarar utvecklingspsykologi som utgångspunkt för IUP. Elfström 
menar vidare att begrepp som autonomi, individualitet och livslångt lärande är 
kopplade till IUP. Elfströms (2004) studie problematiserar upprättandet av IUP på 
förskolor och visar på att det finns en tendens att förskolor, genom att utforma 
individuella utvecklingsplaner, skapar uppnåendemål för barn redan i förskolan. Detta 
strider, enligt både författaren och Skolverkets PM (2006), mot läroplanen för 
förskolan, Lpfö-98, vilken endast anger mål för hela verksamheten att sträva mot och 
vars fokus ligger på att det enskilda barnet ska utveckla lust att lära och tilltro till sin 
egen förmåga. Förskolan omfattas enligt Skolverkets PM således inte av den nya 
förordningen angående upprättandet av IUP enligt grundskoleförordningen 7 kap, 2 §.

Den postmoderna tiden inbegriper även bedömningar och ställningstaganden vilket 
förutsätter en förmåga till reflektion hos individen. Gunilla Carlsson Kendal (2007) 
skriver i sin debattartikel att skolans mål kan vara för svåra för många barn. Hon menar 
bland annat att hjärnans exekutiva funktioner, de övergripande funktionerna som 
förmåga till organisation och planering, inte är färdigutvecklade förrän i vuxen ålder. 
Denna omständighet innebär eventuellt att den enskilde eleven kan få svårigheter att 
bemöta skolans krav vad gäller ansvarstagande över sitt eget lärande.
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Individuell dokumentation i form av en handlingsplan, vilket vi i likhet med Vallberg 
Roth och Månsson (2005) jämställer med den individuella utvecklingsplanen, är enligt 
Giddens (1997) ett sätt att möta och bemästra framtiden. Vår tids globalisering har 
enligt Giddens inneburit förändringar i barns vardagsliv, vilket lett till att barns 
möjlighet och förmåga att kunna bemästra och reflektera över en komplex och valfylld 
vardag, blivit en nödvändighet. Giddens menar att det finns så många olika möjligheter 
i dagens samhälle att människor blir stressade. Även media spelar en stor roll vad gäller
individfokusering och ur detta växer det enligt Vallberg Roth och Månsson (2005) upp 
ett behov av handlingsplaner och riktlinjer för den enskilde. Författarna menar att IUP 
kan förstås som en individuell handlingsplan i en målstyrd skola och som hjälper eleven 
att nå strävansmålen enligt de styrdokument som finns. Författarna beskriver IUP som 
en läroplan på individnivå, men menar samtidigt att om det begreppet helt ska infrias så 
borde didaktiska perspektiv belysas i den individuella planen. I likhet med denna 
uppfattning ställer sig Wennbo (2005) kritisk till att IUP inte ses i ett relationellt 
perspektiv, vilket enligt författaren kan ses som att IUP går stick i stäv mot 
strävansmålen och värdegrundstanken i Lpo-94. Karin Wennbo har ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt. Hennes studie, vars syfte är att se möjligheter och 
risker med dokumentation av elevers utveckling, har genomförts genom att intervjua 
forskare och skolledare om deras uppfattning kring dessa frågor. Vi ser studien som 
intressant eftersom den problematiserar den individuella utvecklingsplanen. Vallberg 
Roth och Månsson (2005) betecknar IUP som en individorienterad normalplan eftersom 
planen dels står i förhållande till målen i kurs- och läroplanerna, dels för att eleverna 
bedöms efter vad som betecknas som normalt utifrån de frågeformulär som föräldrar 
och elever svarar på i samband med utvecklingssamtal. Dessa bedömningar ställs enligt 
författarna i förhållande till den genomsnittliga utvecklingspsykologiska utvecklingen. 

Är IUP en svensk företeelse eller finns motsvarande i övriga världen? Vallberg Roth 
och Månsson (2005) refererar till Persson (2004) att det internationellt förekommer 
benämningar som IEP, Individual Educational Plans/Programmes (engelskspråkiga 
länder), ILP (Norge), Individuella Laereplane samt Individuella Laeseplaner. Dessa är 
dock mer att betrakta som den svenska motsvarigheten till åtgärdsprogram, anser 
Persson.

Under den tid som vår studie genomförts har regeringen gett Skolverket i uppdrag att 
genomföra Lärarlyftet. Utbildningsdepartementet skriver i sitt PM från 20 april, 2007 
att regeringen satsar 3.6 miljarder på fortbildning för lärare. Syftet med Lärarlyftet är 
att höja lärares kompetenser och status. Ett annat argument som utbildningsminister 
Lars Leijonborg anger för att fortbilda Sveriges lärarkår, är att skapa förutsättningar för
att bemästra globaliseringens utmaningar. Satsningen sker på landets högskolor och 
universitet och gäller främst ämnesfördjupningar men även specialpedagogik är ett 
prioriterat område.

3.1.1 Samverkansprocessen genom tiderna
Samverkansprocessen mellan hem och skola har sett olika ut över tid. Utifrån ett
läroplansperspektiv, (Lgr -62, -69, -80 och Lpo-94) kan ett mönster ses, där skolan 
tidigare har varit mer av den auktoritära parten, i synnerhet då det gäller elevens 
fostran, även om synen att hemmet har det yttersta ansvaret för elevens utveckling 
betonas i samtliga läroplaner. Bland annat poängteras i tidigare läroplaner att läraren 
hade ansvaret för att en första kontakt togs med hemmet. Direktkontakten i personliga 
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samtal mellan lärare och föräldrar uttrycks som värdefulla, men så sent som i Lgr-80 
beskrevs att: ”eleverna bör om möjligt få delta i dessa” (s. 25). I vår nuvarande 
läroplan, Lpo-94, omnämns föräldrar och framförallt eleven på ett annat sätt, nämligen 
att båda parter förutsätts! Eleven sätts i fokus där dennes ansvar och inflytande 
framhålls. En stor skillnad mellan tidigare läroplaner och nuvarande Lpo-94, som vi 
tolkar det, är att hemmet och framförallt eleven har fått en större och mer naturlig 
delaktighet i dagens skola, som inte ska behöva betonas utan förutsättas som självklar. 

Första gången som begreppet IUP nämndes från statligt håll var i Elevens framgång 
skolans ansvar (DS 2001: 19) och i den framförs att den individuella utvecklingsplanen 
ska upprättas i samband med utvecklingssamtalet. Sedan 1 januari, 2006 finns inskrivet 
i grundskoleförordningen 7 kap, 2 § att alla elever ska ha en individuell 
utvecklingsplan. Den ska utformas i samspel mellan lärare, elever och föräldrar i syfte 
att öka elevens måluppfyllelse. Vår tolkning av regeringens intention med den 
individuella utvecklingsplanen är att samverkansprocessen mellan lärare, elev och 
förälder ses som en angelägen del för elevens måluppfyllelse.

3.2 Riktlinjer för IUP

De riktlinjer och allmänna råd som gäller för de individuella utvecklingsplanerna finns 
nedtecknade i Skolverkets (2005) allmänna råd och kommentarer om den individuella 
utvecklingsplanen. I skriften framkommer hur skolan skall tillämpa de förordningar 
som gäller. Råden skall fungera som stöd och hjälp till lärare och arbetslag och vägleda 
dem vid upprättandet av IUP för eleverna.

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 
samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 
(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att 
eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla överenskommelser 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet bör 
grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen 
och kursplanerna. (Grundskoleförordningen 7 kap. 2 §)

Skolverket (2005) menar att i den individuella utvecklingsplanen är det uppföljning, 
utvärdering och utvecklingssamtal som är utgångspunkterna. Skolan ska arbeta för att 
alla elever ska få en undervisning som är individuellt anpassad samt att planering och 
uppföljning ska ske genom hela elevens skoltid. Denna dokumentation ska vara saklig 
och utifrån den ska bedömning ske av elevens lärande. Myndigheten för skolutveckling 
(2003) åsyftar att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna ska ske mål- och 
resultatstyrt på elevernas nivå. Skolverket (2005) menar vidare att det ligger på skolans 
ansvar att varje elev har en individuell utvecklingsplan och för det krävs att skolan och 
arbetslaget har en dokumenterad planering för eleven. Det strävas även efter att skolan
bör informera föräldrar om deras barns utveckling och lärande under hela 
grundskoletiden. Syftet med den individuella utvecklingsplanen enligt Skolverkets 
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allmänna råd (2005) är att den bland annat ska vara ett underlag som hjälper läraren och 
arbetslaget med planering och uppföljning för eleven i undervisningen. Den ska vara 
framåtsyftande och ses som ett praktiskt redskap för eleven. Den individuella 
utvecklingsplanen ska även stötta och främja eleven i sin utveckling där den med egen 
vilja och prestationsförmåga ska få lust och motivation till att stärkas i sitt lärande. 
Genom detta arbetssätt ger den individuella utvecklingsplanen eleven bra 
förutsättningar och kontinuitet i sitt lärande.

Syftet med IUP, enligt Moreau (2007), är att den ska vara ett verktyg för elevens 
lärande, men i sin text reflekterar Moreau över om IUP verkligen blir det verktyg som 
regeringen åsyftar. Meningen är att eleven ska bli involverad för att på så sätt känna sig 
delaktig och få en förståelse för sin egen lärandeprocess. Om det syftet uppfylls menar 
Wennbo (2005) att eleven upplever nyttan med kunskap och på så sätt kan skolan 
kännas betydelsefull för individen. Vidare menar Moreau (2007) att eleven måste lära 
sig att reflektera och utveckla en medvetenhet om sitt lärande. Då medvetenhet skapats 
kan arbetet med planering ta vid. Författaren påpekar att stor tid används av eleven för 
att skriva upp mål som ska nås under till exempel en vecka medan ingen tid läggs på att 
tänka igenom och värdera det egna lärandet. Elevernas målformuleringar anser Moreau, 
har heller sällan någon anknytning till de nationella målen.

3.3 Samverkansprocessen under 2000-talet

Jakobsson och Lundström (2007) är redaktörer för Tankesmedjan som är en utvald 
källa till vår studie. Vi bedömer rapporten som relevant med tanke på att den bland 
annat behandlar samverkansprocessen kring IUP samt arbetet med IUP i 
undervisningen. Författarnas utgångspunkt är att fördjupa sig i för skolan relevanta 
ämnen, bland vilka IUP anses vara ett. Tankesmedjan består av en grupp forskare samt 
lärare från 11 kommuner i södra Sverige, dessutom medverkar två högskolor. 
Jakobsson och Lundström (red.) (2007) beskriver syftet med IUP som ett aktivt verktyg 
för att ge eleven ökat inflytande och ansvar för sitt eget lärande och utveckling. Elever 
och föräldrar ska ges möjlighet att påverka planeringen för elevens lärande, men det är 
läraren som har det yttersta ansvaret för undervisningen. Inför utvecklingssamtalet och 
upprättandet av IUP bör eleven och dennes förälder ges möjlighet att förbereda sig så 
att samtalet blir en kommunikation mellan jämbördiga parter. Detta kan ske genom att 
föräldrarna ges information om elevens utveckling och lärande i relation till mål enligt 
kurs- och läroplaner. Även Wennbo (2005) berör samverkansprocessen i sin studie om 
individuell planering. Författaren beskriver motiven för IUP som inte endast kopplade 
till individen, utan även till föräldrar, pedagoger och samhället i stort. Författaren 
menar att IUP kan fungera som ett samtalsunderlag i mötet mellan lärare, elever och 
föräldrar. Utbildningsdepartementet (2004) skriver i sitt yttrande att IUP kan bidra till 
att läraren, eleven och föräldrar görs medvetna om individens lärande, på det sättet blir 
IUP ett verktyg i samverkansprocessen. 

I och med införandet av IUP har föräldrar och elever fått en möjlighet till ökad 
delaktighet i skolarbetet (Jakobsson & Lundström 2007; Vallberg Roth & Månsson 
2005). Vi finner det intressant att ta del av de kritiska argument som Jakobsson och
Lundström (2007) framför när det gäller arbetet med IUP. Ett argument är att det finns 
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uppenbara risker med att tre jämbördiga parter ska utforma en individuell plan 
samtidigt som dokumentet är en allmän handling. Det finns också en komplexitet 
mellan att planen ska vara individuell samtidigt som det finns gemensamma nationella 
prov och gemensamma mål för alla elever. Jakobsson och Lundström diskuterar utifrån 
Vallberg Roth och Månsson (2005), vilka även ingår som primärkällor i vår studie, att 
det i ett mångkulturellt samhälle finns olika syn på vad som är skolans uppgift och 
föräldrars roll. Även socioekonomisk bakgrund har betydelse för vilka förväntningar 
och vilken funktion föräldrar kan förväntas ha, men med IUP etableras ytterligare en 
kommunikationskanal som bidrar till att samverkansprocessen kan stärkas. Elevens 
uppgift blir då att vara det subjekt som binder samman hem och skola på vägen mot ett 
utvecklat lärande. Dessa tankar ser vi som ett stöd för vårt argument, som vi vill driva 
som en röd tråd genom vår studie, att en väl fungerande samverkansprocess är av vikt 
för att arbetet kring IUP ska leda till ökad måluppfyllelse för individen. Även UNESCO 
(2001) beskriver att när hem och skola arbetar tillsammans skapas de bästa
förutsättningarna för barnets lärande. På liknande sätt beskriver Ellmin (2006) 
samverkan och menar att utvecklingssamtalet, där IUP skapas, är ett samtal mellan tre 
lika parter; lärare, elev och föräldrar där alla parter strävar efter att utöka sitt inflytande
och få samarbetet att fungera. Författaren menar att om föräldrars intresse för sitt barns
skolgång ska bevaras, så är en förutsättning att de får vara med och påverka.

Bouakaz (2007) belyser i sin avhandling, Parental involvement in school, om 
föräldraengagemang i skolan. Avhandlingens syfte är att ge en bred bild av vad som 
underlättar och hindrar föräldrar, från ett invandrartätt område, att medverka i skolan
eftersom vi undersöker vad föräldrar har för uppfattning om sin delaktighet i skolan 
anser vi att studien är intressant för oss. Bouakaz beskriver Eriksons (2004) tankar där 
det framkommer att politiker och skolmyndigheter anser att det är fördelaktigt för 
skolan om föräldrarna är involverade och ifrågasätter sina barns utbildning. Bouakaz 
(2007) anser att föräldrar inte har de redskap som krävs för att kunna kommunicera 
med skolan och menar på att samverkan med föräldrar måste förankras i skolans 
organisation. 
I Anderssons (2003) studie om Föräldrars möte med skolan redogörs för hur föräldrar 
upplever sina möten med lärare och barn, men även möten mellan elever och lärare,
vilket gör att studien är relevant för oss. Andersson menar att de möten individen är 
med om påverkar alla andra möten och att det alltid sker interaktioner i det ”begränsade 
sociala system” (s.72) där föräldrar, elever och lärare ingår. Hur dessa möten påverkar 
varandra exemplifieras i modellen nedan. Vi väljer att ta med modellen i vår teoridel 
eftersom vi tycker den speglar samverkansprocessen på ett påtagligt och lättförståligt 
sätt.
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… mötet mellan föräldern och läraren påverkar barnet och barnets möte med läraren. 
Likaså påverkar mötet mellan läraren och barnet hur mötet mellan läraren och 
föräldrarna avlöper. Till sist påverkar mötet mellan föräldrar och barn hur mötet mellan 
läraren och eleven blir. (Andersson, 2003, s. 72)

Lärare

Barn Föräldrar

Figur 1: Modifierad modell för interaktioner mellan lärare, barn och föräldrar ur 
Andersson (2003, s. 72)

UNESCO (2001) beskriver samverkan mellan hem och skola som ett steg för steg 
arbete och menar med det att det tar tid att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan 
lärare och föräldrar, allra helst när det gäller föräldrar som av någon anledning är 
marginaliserade. Med tanke på Anderssons (2003) modell för hur interaktionen och det 
ömsesidiga beroendet mellan lärare elever och föräldrar ser ut, gör vi tolkningen att det 
är betydelsefullt för elevens måluppfyllelse att interaktionen fungerar, eller annorlunda 
uttryckt, samverkansprocessen är betydelsefull för elevens måluppfyllelse. 

Diatchkova (2007) behandlar, i sin uppsats, hur samarbete och samverkan kan ske 
mellan lärare och föräldrar. Syftet med studien är att klarlägga och redogöra för hur 
kontakten mellan hem och skola fungerar. Det sker genom att intervjua lärare och 
föräldrar. Studien är kvalitativ och handlar i stora drag om hur samarbetet sker samt vad 
lärare och föräldrar har för uppfattningar om dagens samverkan i skolan eftersom vår 
studie riktar sig mot samverkansprocessen mellan bland annat lärare och föräldrar anser 
vi studien intressant för oss. I Diatchkovas undersökning framkommer att när föräldrar 
och lärare har olika uppfattningar om vad som är en bra uppfostran, kan 
samarbetssvårigheter mellan hem och skola uppstå. Detta kan bero på kulturskillnader, 
olika traditioner eller uppfattningar som föräldrar har, men även föräldrars bristande 
pedagogiska kunskaper och utbildning kan försvåra kommunikationen. Flising, 
Fredriksson & Lund (1996) skriver om Föräldrakontakt och trots att vår rubrik anger 
samverkansprocessen under 2000-talet väljer vi att referera till nämnda författare 
eftersom de beskriver hur man kan skapa, behålla och utveckla ett samarbete mellan 
hem och skola, vilket är ständigt aktuellt och belyser delar av vårt syfte. Här menar 
författarna att det är angeläget att föräldrar blir engagerade i sitt barns skolarbete samt i 
den närmiljö barnen befinner sig, och att föräldrar ges olika funktioner i syfte att 
utveckla samverkansprocessen. Även Andersson (2004) nämner föräldrarnas 
delaktighet som viktig för att samarbetet mellan hem och skola ska fungera. Hon menar 
vidare att hem och skola på bästa sätt ska komplettera varandra, där alla tre parter är 
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närvarande och arbetar för barnens bästa. I Diatchkovas (2007) studie framkommer 
också att det råder en positiv uppfattning bland lärare och föräldrar om relationerna 
mellan hem och skola och att samarbetet dem emellan äger rum på flera olika sätt. 
Intresset bland lärare och föräldrar att bevara dessa relationer varierar beroende på hur 
resultat, kvalitet och intensitet upprätthålls och Diatchkova vill med sin studie belysa
kontakten mellan hem och skola.

Erikson (2006) skriver i ett utdrag ur sin avhandling från 2004 om de relationer som 
finns mellan skola och föräldrar och som vi kan dra paralleller till i vår studie. Erikson 
menar att behovet av att gruppera dessa olika sätt att samverka har ökat eftersom 
relationen mellan hem och skola ständigt blir mer komplex. Han beskriver det utifrån 
fyra olika principer; ”isärhållandets princip”, ”partnerskapsprincipen”,
”valfrihetsprincipen” och ”brukarinflytandeprincipen”. Isärhållandets princip strävar
efter att bibehålla och bevara de skillnader som uppstått historiskt sett och som 
fortfarande finns kvar mellan hem och skola. I brukarinflytandeprincipen handlar det 
om ett föräldrainflytande där föräldrar ingår i skolans samverkan som bland annat 
ledamot eller föräldrarepresentant. Med valfrihetsprincipen, hamnar den befogenhet 
föräldrarna har i centrum där de, för barnets räkning, har rätt att välja skola. I den fjärde 
principen, partnerskapsprincipen, eftersträvas en tätare kontakt och större närhet mellan 
hem och skola, vilka ska vara till nytta för barnets lärande och utveckling. Här kan vi se 
en koppling till vår studie eftersom arbetet med IUP kan ses som ett arbetssätt enligt 
partnerskapsprincipen, där föräldrar förväntas att vara delaktiga när det gäller deras 
barns lärande och måluppfyllelse.
Diatchkova (2007) anser att föräldrar är i behov av kunskap och stöd genom anordnade 
föreläsningar och diskussioner som på ett enkelt sätt kan förändra den pedagogiska 
kulturen till det bättre. För att öka föräldrars och elevers inflytande har Skolverket 
(2005) fått i uppdrag att ta fram information om skolan som är lättillgänglig och 
lättbegriplig för alla parter. Skolverket menar att det är en demokratifråga och för att 
kunna påverka och ha inflytande som förälder är det viktigt att ha tillgång till 
information. Detta uppdrag ska vara avslutat den 20 december 2007. Ellmin (2006) för 
ett resonemang i sin bok Rätt DoS för lärande om treenigheten mellan lärare, elev och 
föräldrar samt hur arbetet med de individuella utvecklingsplanerna bör användas för att 
eleverna ska se det som en möjlighet att utvecklas. Vi finner källan relevant för vår 
studie då författaren bland annat berör samverkansprocessen. De skolreformer som 
tidigare legat till grund för utvecklingssamtal har inte varit tillfredsställande för 
föräldrars inflytande enligt Ellmin då han, i likhet med Flising, Fredriksson & Lund 
(1996), menar att föräldrarna måste ges mer konkret inflytande och ansvar från skolan 
för att engagemanget från dem ska kvarstå. Öhlmér (2006) beskriver, i likhet med vår 
studie, samverkansprocessen och menar att skolan måste arbeta för att föräldrar och 
elever blir mer delaktiga i de mål som finns uppsatta och detta sker bäst med hjälp av 
exempel ur elevens vardag och bättre klargöranden om målen. Detta anser författaren 
kan göras genom att skolan informerar föräldrarna på vilka sätt man arbetar och hur de 
hemifrån kan arbeta mot samma mål.

I Johan Hofvendahls avhandling (2006) Riskabla samtal diskuterar författaren 
kommunikativa tillvägagångssätt i samverkansprocessen mellan lärare, elev och 
föräldrar på elevens utvecklingssamtal, vilket gör källan intressant för vår studie. Han 
beskriver att elevens prestationer ska bedömas och granskas. Även de eventuella 
problem och beteende som finns omkring eleven ska också gemensamt diskuteras i 
trepartssamtalet. Det kan leda till att oro och nervositet uppstår hos de berörda parterna, 
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främst då hos eleven som kan känna sig utlämnad. Författaren refererar till Lindhs och 
Lindh-Munters (2005) och Lindblom Larssons (2002) studier, i vilka det framkommer 
att elever känner viss oro inför framförliggande samtal. Föräldrar kan också vara 
ängsliga inför samtalet då frågor om rutiner i hemmet kan komma att diskuteras och 
som kan få till följd att föräldrarna känner sig granskade. Om sådana upplevelser blir 
överrepresenterade i samtalet menar vi att samverkansprocessen inte blir det positiva 
utgångsläget för elevens skolsituation som det är tänkt. Processen och relationerna 
omkring samverkan som bland annat gäller utvecklingssamtal och framförallt 
upprättandet av IUP för att stödja elevens måluppfyllelse bör ses som något positivt 
som hela tiden bör vårdas. Hofvendahl (2006) refererar till Skolverket (2001, 2004) 
som menar att samtalen mellan lärare, elev och föräldrar bör betraktas som delar i 
elevens lärande. 

3.3.1 Lärarperspektiv
På regeringens uppdrag har Skolverket (2007) under hösten 2006 gjort en studie över 
hur IUP används ute i kommunerna. Vi uppfattar källan som högst relevant eftersom 
den i likhet med vår studie behandlar uppfattningar från både lärare, elever och 
föräldrar men även för att den riktar sig mot de tidigare åldrarna i skolan (med undantag 
för elever i årskurs åtta). Delar av studiens metoder består av lärar-, elevintervjuer och 
föräldraenkäter. Studien visar att läraren förbereder eleven och dennes förälder inför 
utvecklingssamtalet och upprättandet av IUP på ett mera tydligt sätt än innan införandet 
av IUP. Tre fjärdedelar av lärarna tycker också att eleven och dennes förälder är 
delaktiga i utformningen av IUP i stor eller mycket stor grad, trots det finns det en 
medvetenhet hos lärare om att föräldrar behöver bli mer insatta i de nationella målen 
om samverkansprocessen kring IUP ska fungera tillfredsställande. Studien visar även 
att det är främst de kvinnliga lärarna som anser att elever och föräldrar involveras. 
Lärares inställning till IUP är överlag positiva och de tycker att arbetet med IUP har 
inneburit en tydligare målfokusering i undervisningen. 

I och med IUP finns möjligheter för läraren att se och stödja varje barns lärande och att 
låta barnet möta skolans mål på sitt sätt (Vallberg Roth & Månsson 2005). Viktigaste
syftet med IUP, enligt lärarna i Skolverket (2007), är att elever ska känna motivation 
och medansvar till utvecklat lärande. Trots att studien visar på att införandet av IUP har 
varit lyckosamt när det gäller att få eleven att bli delaktig i sitt eget lärande, refererar 
Skolverket (2007) i sin rapport till Persson (2006) som påpekar vissa risker med IUP. 
Han pekar på faran med att läraren avsäger sig sin professionalitet i rädsla för att inte 
vara tillräckligt demokratisk. Vi uppfattar det som att läraren i sin iver att involvera 
eleven, till exempel när det gäller att sätta upp egna mål för lärandet, inte använder sina 
pedagogiska kunskaper och erfarenheter om elevers lärande som de faktiskt har. Trots 
denna risk visar Skolverkets studie att läraren har tolkningsföreträde över de mål som 
utformas enligt IUP. I Vallberg Roth och Månsson (2005) framkommer synsätt bland 
lärare som pekar på en okritisk övertro på individuella utvecklingsplaner. Det kan ses 
med tanke på Perssons (2006) kritik i Skolverkets rapport (2007) gällande lärarens 
professionalitet i samverkansprocessen. Vallberg Roth och Månsson (2005) menar 
också att det finns stora svårigheter förenat med att bryta ner strävansmål till 
individnivå. I det arbetet menar författarna att de allmänna råden som Myndigheten för 
skolutveckling och Skolverket givit ut kommer att bli viktiga. Duon kritiserar de 
färdiga mallar som finns för IUP och som tillhandahålls av olika intressenter och menar 
att de inskränker lärarna till att endast diskutera de punkter som finns med i mallen. 
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När det gäller arbetet med den individuella utvecklingsplanen finns uppfattningar bland 
lärare om IUP som process kontra IUP som produkt (Skolverket 2007). Skolverket 
menar att en del lärare använder IUP aktivt i sin undervisning i form av 
planeringsböcker och portfolios medan andra lärare endast ser IUP som information till 
eleven och dennes förälder om elevens utveckling och lärande gentemot målen. Studien 
visar att det främst är lärare som arbetet länge med IUP som använder planen i 
undervisningen. Arbetet med att reflektera över och se till att alla elever ”hänger med” 
är enligt lärarna mycket tidskrävande men trots det ett önskvärt arbetssätt. När IUP kom 
styrktes det arbetet som viktigt, vilket stärkte lärarnas professionalitet (Skolverket 
2007). 
Om IUP ska bli ett meningsfullt och stöttande redskap för elevens lärande bör planen 
betraktas som en del av undervisningen (Vallberg Roth och Månsson, 2005). Att ta till 
sig IUP som ett aktivt arbetsredskap hänger samman med om man som lärare har 
införlivat Lpo-94:s kunskapssyn. Ibland visar lärare en tendens att diskutera om 
blanketters utformning när man istället borde beröra områden som bedömning och 
målformuleringar, men blanketten är inte helt ovidkommande eftersom den signalerar 
om lärarens kunskapssyn (Jakobsson och Lundström 2007). Även Wennbo (2005) har 
samma utgångspunkt och betonar att IUP bör ses som ett aktivt verktyg för lärande, en 
process som är till för både eleven och läraren. Dessa källor stödjer vårt andra argument 
om att IUP bör ses som en process i undervisningen. 

Med tanke på vårt argument om att en väl fungerande samverkansprocess är av vikt för 
elevens måluppfyllelse, har vi funnit att det enligt Vallberg Roth och Månsson (2005)
finns ett motsatsförhållande mellan individuella utvecklingsplaner och sociokulturellt 
lärande. Säljö (2000) är den främste företrädaren för att lärande sker i samspel och i ett 
sammanhang, vilket även är ett synsätt som Lpo-94 framhåller som önskvärt där skolan 
skall sträva efter att varje elev ”… lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 
andra” och där eleven ska ”… lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra” (Lpo-94, s. 9). I det sammanhanget nämner även Vallberg Roth och Månsson 
(2005) pedagoger som Vygotskij, Bruner och Dewey och pekar på att det finns en 
uppenbar risk att det sker en alltför stark individualisering av skolans arbetssätt som 
inte är önskvärd med tanke på ny forskning (Säljö, 2000) som visar att vi lär i ett 
samspel med vår omgivning. Även Wennbo (2005) ser problem med individuell 
planering och pekar på att individens lärande i samspel med omgivningen får en 
undanskymd plats.

3.3.2 Elevperspektivet 
IUP bidrar enligt Vallberg Roth och Månsson (2005) till elevens kunskapsutveckling,
däremot har den mindre betydelse för elevens sociala utveckling. Elever är positiva till 
IUP främst för att de känner sig delaktiga, då de ges ansvar att formulera egna delmål i 
planen. Men en komplikation som författarna ser med det arbetssättet är att individen 
får ta ansvar för sitt lärande i såväl medgång som motgång. Skolverket (2007) och
UNESCO (2001) är av samma uppfattning och framhåller att IPU fokuserar på 
individen utan att ta hänsyn till varken miljö eller lärarens undervisning. Den senare 
källan framhåller också faran med att eleven utformar egna mål för sitt lärande eftersom
tendensen finns att denne skapar sig en egen läroplan som inte riktigt speglar de 
nationella målen. Detta anser också Wretman (2007) som beskriver IUP mer som ett 
görande bland eleverna och menar att ”syftet med IUP är inte IUP” (s. 5). Författaren 
menar att Lpo-94:s mål att sträva mot, får stå tillbaka på bekostnad av mål att uppnå. 
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Detta medför att uppsatta mål riskerar att övergå i arbetsmoment och rutiner då dessa 
bryts ned på individnivå, vilket kan tendera till att målen förlorar sin karaktär. Det ger 
visserligen en tydlighet för eleverna som vet vad de ska göra men en ökad risk uppstår 
att elever och föräldrar inte vet vilka kunskaper och kvaliteter som eleven på sikt ska 
utveckla och sträva emot. Författaren poängterar även att det individualiserande 
lärandet får för stort fokus gentemot det lärande som sker i grupp, vilket Wretman anser 
som betydelsefullt. Det instämmer också Jakobsson och Lundström (2007) i då de 
diskuterar följden av att låta elever arbeta enskilt mot sina mål. Det leder till en 
överdriven individualisering vilket i sin tur inte är förenligt med Lpo-94:s kunskapssyn.

I och med införandet av IUP har elever fått en ökad möjlighet till delaktighet och 
inflytande i skolarbetet (Vallberg Roth och Månsson 2005). Men till skillnad från 
Skolverket (2007) menar författarna att en del elever är positiva till IUP, medan andra 
är negativa. De beskriver elevens uppfattning som en spegling av förälderns sociala 
bakgrund, på så sätt att föräldrar med kortare utbildning tenderar att ha en negativare 
inställning till skolan i helhet jämfört med föräldrar som har högre utbildning. 
Angående elevers negativa intresse för IUP drar Persson (2003), som i sin studie 
beskriver intresse och engagemang från elever och föräldrar, liknande slutsatser som 
Vallberg Roth och Månsson (2005). Persson har under en tid arbetat med individuella 
utvecklingsplaner och beskriver att det ibland känns meningslöst att formulera innehåll 
i utvecklingsplanen då gensvaret på utvecklingssamtalet från föräldrar och framför allt 
elever, främst då lite äldre elever, ofta inte är så stort. Intresset för vad som på 
utvecklingssamtalet sägs om elevens utveckling är ofta obetydligt. Fokus ligger hos 
elever och föräldrar på att få ta del av betyg och omdömen. 

Enligt Skolverkets allmänna råd (2005) ska IUP vara ett praktiskt redskap som syftar 
till att hjälpa eleven i dess utveckling och det är av största vikt att planen stödjer eleven 
i dess arbete så att det upplevs som meningsskapande, blir hanterbart och begripligt. 
Utgångspunkten är att planen ska vara framåtsyftande och att eleven ses som aktiv och 
viljedrivande i sin lust att lära. Dessa egenskaper ska uppmuntras för att stärka 
motivationen. I det instämmer också Ellmin (2006), som skriver om den individuella 
utvecklingsplanen som ett verktyg som följer eleven genom hela grundskoletiden och 
att den är en grundförutsättning för att öka elevens motivation i sitt lärande. Vidare 
menar författaren att eleverna måste uppleva sina mål i IUP:n som personliga. Öhlmér 
(2006) är av den åsikten att eleverna måste få möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och 
sin utveckling genom att träna på vad och hur man gör när man tar ansvar, vilket är 
nödvändigt för att eleverna ska engagera sig i sina mål och förstå vad de betyder.

Då den individuella utvecklingsplanen följer med eleven genom grundskolan ger den, 
enligt Skolverket i de allmänna råden (2005), en bra förutsättning för kontinuitet i 
elevens lärande och blir även en hjälp om elevens skolsituation förändras, då 
mottagande skola får information om elevens förhållande. Det tolkar vi som positivt 
men om innehållet om eleven framställs negativt kan det finnas en risk att eleven blir 
lidande. Detta stödjer också expertgruppen i departementsskrivelsen Elevens framgång 
– skolans ansvar (DS 2 001:19) som framför synpunkten från lärare om att det finns en 
risk att elever vid övergång till annan skola, via IUP:n, kan få med sig information som 
inte är önskvärd. Det är därför av största vikt att både elever och föräldrar engagerar sig 
i vad som skrivs i den individuella planen så att relevant information förs vidare. Både 
eleven, dess föräldrar och skolan bör således vara eniga om vilken information som 
skall dokumenteras, då den individuella utvecklingsplanen klassas som en allmän 
handling.
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En slutsats som Wennbo (2005) drar av sin studie, är att IUP kan leda till att eleven 
upplever större delaktighet i sitt skolarbete, vilket i sin tur kan leda till en högre 
motivation för lärande. Den gynnsamma utvecklingen kan leda till att eleven i 
framtiden kan känna ett intresse för att delta i den demokratiska samhällsutvecklingen. 
Då menar författaren att Lpo-94:s intention om att utveckla goda samhällsmedborgare 
är uppfylld.

3.3.3 Föräldraperspektivet
Skolverket (2007) visar att både elever och föräldrar involveras i arbetet kring IUP. 
Trots det upplever föräldrar att det är alltför glesa utvecklingssamtal för att kunna följa 
upp och utvärdera om deras barn har uppnått sina mål, medan bara 5 % av lärarna anser 
att de vill ha tätare utvecklingssamtal. Studiens resultat visar också att föräldrar riskerar 
att bli distanserade när det gäller samverkansprocessen kring IUP eftersom de inte har 
tillräckliga insikter om de mål som finns enligt kurs- och läroplaner. 

När föräldrar ombeds att förklara syftet med IUP framkommer begrepp som 
kontrollinstrument och IUP som stöd för individens utveckling (Vallberg Roth och
Månsson 2005). Dessa begrepp överensstämmer med Skolverket (2007), men den 
studien visar också att det finns en missuppfattning bland föräldrar om att deras barn 
själva får bestämma takten, när det i själva verket handlar om att hålla en viss takt i 
förhållande till förväntat resultat. ”Det handlar då inte om att utvecklas i egen takt, utan 
i den takt som systemet bestämmer” (s.28).

Vallberg Roth och Månsson (2005) för en diskussion om att barndomen blir mer och 
mer styrd trots den stora valfrihet vi har i vårt samhälle. I det sammanhanget refererar 
författarna till Bartholdsson (2003) som menar att skolans roll i relation till hemmet har 
förändrats. Tendensen är att skolan har fått ett utökat ansvar vad gäller fostran och att 
föräldrar har fått ett vidgat ansvar för elevens lärande. Även Erikson (2004) i (Vallberg 
Roth och Månsson 2005) beskriver hur föräldrarollen förändras vilket kan framställas 
som ett problem eftersom föräldrar har olika förutsättningar att hjälpa och stötta 
eleverna i deras lärande. Detta kan på sikt leda till att elever från resurssvaga familjer 
missgynnas till skillnad från elever som kommer från familjer där ekonomi och sociala 
omständigheter är stabila. Författarna för även en diskussion om att elever objektifieras 
och dokumenteras vilket kan ses som något negativt eftersom eleven regleras och 
synliggörs i ett nätverk av dokumentationer, varav IUP är en. I likhet med tidigare 
författare menar Jakobsson och Lundström (2007) att föräldrars möjligheter till en 
jämbördig delaktighet faktiskt kan påverka elevens lärande. Det uttrycks som
”Intressant det här att man kräver mer från familjerna, engagemang t ex. Kan det vara 
så att IUP i och med det försvårar det för vissa barn att lyckas i skolan?” (s. 67). 
Samma rapport framhåller också att läraren är den som möter eleven i det dagliga 
arbetet. Det gör det svårt för föräldrar att delta som en jämlik partner vilket i sin tur 
innebär att det är svårt för föräldrar att ifrågasätta lärarens undervisning däremot har 
välutbildade föräldrar ett försprång eftersom de har en vana att uttrycka sig så att de kan 
förändra en situation.
När vi tar del av UNESCO (2001) framstår en positivare syn på föräldrasamverkan. 
Den här källan har vi valt eftersom vi ser det som intressant att få ett internationellt 
perspektiv på föräldrasamverkan. Som svensk vill man gärna tro att vi ligger långt 
framme när det gäller samverkan mellan hem och skola, men när vi tar del av Open File
on inclusive education noterar vi att det finns väl utvecklade tankar om samverkan 
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mellan hem och skola på ett flertal ställen i världen. Skrivningen riktar sig till 
beslutsfattare såväl inom politiken som inom skolan. Artikeln beskriver hur föräldrar 
har viktig information och kunskaper om sitt barn som lärare i skolan aldrig kan erhålla 
utan förälderns hjälp. En annan aspekt på föräldrasamverkan som framkommer är att 
vårdnadshavare snabbt kan ge återkoppling till läraren om hur barnets utveckling och 
lärande fortskrider. När det gäller UNESCO: s kommentarer om föräldrasamverkan så 
uppfattar vi att de främst riktar sig mot elever i behov av särskilt stöd, trots det refererar 
Vallberg Roth och Månsson (2005) till UNESCO (2001) som en relevant källa vad 
gäller synen på individuella utvecklingsplaner. 

Avslutande reflektioner
Vi har uppmärksammat att Skolverket genom flera skrifter bland annat i Allmänna Råd 
(2005) anger riktlinjer för hur arbetet med IUP ska bedrivas. Dessa ska vara till hjälp 
för den enskilde läraren och arbetslagen i en komplex skolvardag. Under vår 
litteratursökning har vi funnit att flera av våra källor bland annat Vallberg Roth och
Månson (2005) och Wennbo (2007) problematiserar flera delar av planen, bland annat 
att IUP är en individuell planering och att den inte tar hänsyn till vare sig gruppen och 
lärarens undervisning. En annan pedagogisk implikation som anges är att Lpo-94:s syn 
på att lärande sker i samspel med omgivningen inte i tillräcklig omfattning 
uppmärksammas i den individuella utvecklingsplanen. Ytterligare implikationer som vi 
uppmärksammat genom vår litteratur är att en bristande samverkansprocess kring IUP 
möjligen kan leda till svårigheter när det gäller den enskilde elevens möjligheter till 
måluppfyllelse. Vi uppfattar således att det finns vissa spänningar mellan Skolverkets 
riktlinjer för hur den individuella utvecklingsplanen ska fungera och våra utvalda 
källors problematisering av densamma. 
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4 Metod

I nedanstående text görs en redogörelse för studiens empiriska tillvägagångssätt och de 
urval som gjorts, dessutom redogörs för bearbetningen av vårt insamlade material. Vi 
beskriver också studiens trovärdighet samt den pilotstudie som utförts. När det gäller 
den slutliga sammanställningen och redogörelsen för resultatet ansvarar vi var och en 
för respektive perspektiv såsom framgår av studiens inledning.

4.1 Metodval

För att ta reda på hur samverkansprocessen kring IUP uppfattas av lärare, elever och 
föräldrar har vi i vår studie använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod. De
tillvägagångssätten menar vi kan tillföra vår studie både djup och bredd. Enligt Trost 
(2001) används ofta kvantitativa och kvalitativa metoder i kombination med varandra. 
Det är sällan som studier är rent kvalitativa eller rent kvantitativa och det framgår av 
Trosts resonemang att en kvalitativ studie kan ha inslag av kvantitativ art och vice 
versa.

När det gäller lärarperspektivet har vi valt att använda en enkät med både öppna och 
slutna frågor. Bell (1993) menar att öppna frågor i en enkät ger respondenten möjlighet 
att djupare berätta om det som de har en åsikt om. Det menar vi passar bra eftersom vi 
vill veta lärarnas motiv för sina åsikter och tankar. Lärarenkäten är således en förening 
mellan kvalitativ och kvantitativ metod, dock övervägande kvalitativ, då vi har 
formulerat frågor som både kan besvaras med fasta svarsalternativ och som kan 
formuleras utifrån lärarnas åsikter. Enligt Bell (1993, s. 87) kan avvikelser inom olika 
forskningsmetoder ske och hon menar att en enkät även kan bestå av kvalitativa drag. 
Vår tolkning är således att olika metoder kan blandas om medvetenhet finns om hur 
studiens resultat bäst kan gynnas i samband med datainsamlingen. En fördel med en 
enkät, som vi upplever, är att lärarna fick tid och möjlighet att förbereda sig och att
fylla i enkäten när det passade dem. En möjlig omständighet som talar emot enkätens 
inslag av kvantitativ art är att antalet enkäter är för få för att få ett generaliserbart
resultat samt att vi inte i tillräcklig omfattning når de bakomliggande motiven för 
lärarnas åsikter. Det kvalitativa inslaget i enkäten har tillsammans med de öppna 
frågorna bestått av att vi har haft möjlighet att diskutera frågorna med de berörda 
lärarna samt möjlighet att höra av oss igen vid frågor.

Starrin och Svensson (1994) beskriver kvalitativ information som subjektiva 
varseblivningar där man tolkar och beskriver sin situation utifrån sina erfarenheter och 
upplevelser. Det sättet anser vi lämpar sig bäst för studiens elevperspektiv eftersom vi 
är intresserade av att få veta hur den enskilde eleven uppfattar samverkansprocessen 
kring arbetet med IUP. När ett område är relativt nytt och outforskat menar Stukát 
(2006) att det är av intresse att få veta människors åsikter och uppfattningar inom 
området. Det menar vi gäller i hög grad för IUP. Nackdelarna med kvalitativ metod kan 
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vara att urvalet av respondenter blir relativt begränsat eftersom metoden är tidskrävande 
när det gäller att analysera och sammanställa de aktuella svaren. Det innebär också att 
de aktuella svaren i elevintervjuerna men även i den övervägande kvalitativa 
lärarenkäten inte går att generalisera utan speglar främst de personer som deltar i 
studien, även om resultatet kan förväntas gälla för fler grupper av lärare och elever.

När det gäller studiens föräldraperspektiv har vi valt att anlägga en kvantitativ ansats 
eftersom den svarar på frekvens och fördelning av en företeelse inom en grupp 
individer. Bell (1993) beskriver kvantitativ ansats som ett sätt att skapa förutsättningar 
för att kunna uttrycka generaliserbara slutsatser vilket dock inte var vår främsta avsikt 
med studiens föräldraperspektiv då vi endast valt att dela ut enkäten till vissa utvalda 
föräldragrupper på tre olika skolor. Till skillnad från ett kvantitativt perspektiv hade ett 
kvalitativt perspektiv inneburit praktiska svårigheter för vår studie, då det hade medfört 
personliga kontakter med varje förälder. Vi anser också att våra frågor angående 
samverkansprocessen kring IUP inte var av den karaktären, det vill säga krävde inte så 
djupgående svar, att de fordrade en intervju. Vi tror dock att vi genom att formulera 
öppna frågor samt genom att vikta de olika svarsalternativen kan erhålla ett visst djup 
även med en enkät. 

4.2 Urval

Vi har valt tre klasser från tre olika skolor för vår empiri eftersom vi är tre personer 
som arbetar med studien dessutom menar vi att ett större antal skolor förbättrar bredden 
av datainsamlingen. Trots vår intention att bredda urvalet så är alla tre skolorna 
lokaliserade till förorter i två medelstora kommuner. Respondenterna är ungefär jämt 
fördelade mellan de tre skolorna, där ett bekvämlighetsurval har skett, vilket enligt 
Trost (2001, s.29-30) innebär att respondenterna utses efter tillgång eller som 
författaren mycket talande uttrycker: ”man tager vad man taga kan” (s. 30) enligt Kajsa 
Wargs princip. Trost föreslår det beskrivna urvalet som urvalsmetod för enkäter, vilket 
enligt författaren innebär ett sätt att göra den empiriska datainsamlingen hanterbar. Vi 
har således valt ett icke slumpmässigt urval vilket kan bestå av, som i vårt fall, ett 
bekvämlighetsurval. Vi är dock medvetna om att ett bekvämlighetsurval ej medger ett 
generaliserbart resultat när det gäller den kvantitativa föräldraenkäten. Bell (1993) 
skriver att:

I mindre undersökningar måste vi göra så gott vi kan, vilket innebär mer eller mindre 
tillfälliga (i stället för slumpmässiga) urval, något som är acceptabelt under förutsättning 
att man ger en klar och tydlig redogörelse för hur man burit sig åt för att göra sitt urval 
och att man är medveten om vilka begränsningar detta innebär. (s.111).

Vi kommer inte att göra någon åtskillnad mellan skolorna när vi sammanställer
resultatet då syftet med studien inte är att jämföra resultatet skolorna sinsemellan. 
Istället vill vår studie erhålla en sammanhållen bild av hur samverkansprocessen 
upplevs av lärare, elev och föräldrar. 

När det gäller urvalet av lärare valdes tio klasslärare som undervisar i de tidiga åldrarna 
(år 1-6). Urvalet till den i huvudsak kvalitativa lärarenkäten gjordes med tanke på att de 
aktuella lärarna arbetar aktivt med IUP samt att vår utbildning riktar sig mot dessa 
åldrar. Urvalet gjordes dessutom så att vi valde ut de lärare som vi kom i närmare 
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kontakt med under vår utbildning och som vi efter samtal uppfattade skulle kunna vara 
intresserade. 

Ur populationen elever valdes ett intervjuunderlag på tio elever i år fyra förutom en 
elev som går i år tre. Elevernas ålder valdes med tanke på de kursplanemål som finns 
för årskurs fem och som nu alltmer aktualiseras för eleverna. Vi hade också en
uppfattning om att alltför unga elever kunde ha svårigheter med att förstå våra frågor.
Dessutom är det så att ju yngre eleverna är desto färre antal gånger har de varit med och 
upprättat en IUP. För att få ett elevunderlag för studien valde den aktuella klassläraren 
tillsammans med oss ut elever som ansågs lämpade att svara på frågor, det vill säga 
tillmötesgående, öppna och intresserade elever som har lätt för att uttrycka sig. I 
undersökningen deltog sju flickor och tre pojkar.

Föräldraenkäten levererades till samtliga familjer i de tre aktuella klasserna, på de tre 
olika skolorna, enligt ett bekvämlighetsurval som vi tidigare motiverat. De deltagande 
föräldrarna har barn i årskurs två och tre vars klasslärare också deltar i vår studie. 
Urvalet av föräldragrupp gjordes klassvis och genom de kontakter som vi har skapat 
under vår utbildning. Det var praktiskt med tanke på att vi var kända för föräldrarna. Vi 
menar att den kontakten var viktig för att motivera föräldrar till deltagande i studien. 

4.3 Utformning av enkäter och intervjufrågor

Vi började med att utarbeta ett missivbrev (se bilaga 1) som bifogades 
föräldraenkäterna som förstasida. Brevets syfte var att föräldrarna skulle få en 
presentation av oss och vår studie. Trost (2001) menar att ett missivbrev är en 
betydelsefull del av undersökningen och är till för att motivera respondenten att 
fortsätta läsa och svara på enkätfrågorna. Under utformningen av lärar- och 
föräldraenkäten utgick vi från våra frågeställningar som exemplifieras under syfte och 
frågeställningar på sidan 4. Med dessa som grund formulerade vi frågor som vi 
uppfattade skulle täcka in förberedelsen, upprättandet och det dagliga arbetet med IUP. 
I föräldraenkäten (se bilaga 4:1-4:3), vilken är kvantitativ, formulerades i huvudsak
slutna frågor medan vi i lärarenkäten (se bilaga 2:1-2:3) utformade både öppna och 
slutna frågor. Angående lärarenkäten ställde vi oss frågande till hur många öppna frågor 
vi vågade ta, med tanke på eventuella svårigheter med sammanställningen och 
analysen. Vi tog dock stöd i Trost (2001) som anser att enkäter kan utformas med 
strukturerade såväl som ostrukturerade frågor. Under det arbetet föreställde vi oss vilka 
olika svarsalternativ som frågorna eventuellt kunde generera, på så sätt försökte vi 
förutse de svar vi skulle få i syfte att täcka in hela vårt problemområde. Då vår avsikt är 
att jämföra lärar- och föräldraenkäten viktades de med hjälp av samma svarsalternativ. 
Frågorna ställdes dessutom så att det som vi frågade lärarna, även togs med i enkäten 
till föräldrarna.
Även elevfrågorna (se bilaga 3) formulerades efter den aktuella frågeställningen och 
efter de teman som tidigare beskrivits dessutom formulerades frågorna så att de 
motsvarade lärarnas frågor om involvering i samverkansprocessen. Eller annorlunda 
uttryckt, vi ville att lärarnas svar angående involvering skulle gå att jämföra mot 
elevernas uppfattning om delaktighet. När vi formulerade elevfrågorna lade vi vikt vid 
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att uttrycka oss så att eleverna skulle förstå oss, men eftersom det var en intervju var 
frågorna bara en struktur för oss själva som intervjuare. 

4.4 Pilotstudie

För att pröva om enkät- och intervjufrågorna svarade mot studiens frågeställningar och 
syfte samt för att undersöka om respondenterna förstod frågorna, valde vi att göra en 
pilotstudie inom varje perspektiv. Vi ville också undersöka om frågorna placerats enligt 
den struktur som vi eftersträvade, det vill säga förberedelse, upprättande och det 
fortgående arbetet med IUP. I pilotstudien deltog en lärare, en elev och en förälder som 
valdes ut ur vår bekantskapskrets. När det gäller lärarenkäten fick vi kommentarer om 
att ytterligare ett kryssalternativ varit önskvärt i fråga sju (se bilaga 2:2). Den aktuella 
läraren önskade alternativet ”ganska omedveten” i vad gäller frågan vilken grad läraren 
ansåg föräldrar vara medvetna om läroplansmål och syfte. Läraren ansåg att många 
föräldrar inte är helt omedvetna men inte heller ganska medvetna. Svarsalternativen 
ändrades trots det inte, eftersom vi ansåg att strukturen på svaren skulle vara inbördes 
lika för att lättare kunna kategorisera och jämföra vårt resultat. Vad gäller 
intervjufrågorna till elever så visade det sig att vi behövde ändra ordningsföljden på 
frågorna. Vi uppmärksammade även att frågorna bara var ett stöd under intervjun 
eftersom ett samtal med barn kan ta olika vägar beroende på de svar man får. 
Doverborg, Pramling Samuelsson (2000) beskriver vikten av att följa upp barns svar i 
en intervju eftersom intervjuarens följdfrågor har stor betydelse för intervjuns riktning 
och resultat. Däremot innebar enkätfrågorna till föräldrarna inga förändringar i enkäten 
då föräldern som deltog inte hade några synpunkter på vare sig utformning eller 
förståelsen av densamma. 

4.5 Genomförande

Då vår empiriska studie har genomförts på tre olika skolor och vi har varit tre personer 
som genomfört datainsamlingen, har vi när det gäller lärarenkäten och elevintervjuerna 
haft något olika tillvägagångssätt beroende på situationen och vad som har varit 
praktiskt genomförbart på den aktuella skolan. Dessa skillnader handlar om små 
detaljer såsom lokaler och teknisk utrustning samt att intervjuerna har genomförts olika 
tider på dagen. Det som kan ha gett upphov till störst skevhet är att vi varit tre olika 
personer som genomfört och tolkat elevernas svar, men eftersom vi innan 
genomförandet noggrant diskuterade tillvägagångssätt är vår uppfattning att vi varit 
medvetna om och försökt att minimera de skevheter som kunde uppstå. 

Efter samtycke från respektive lärare överlämnade vi enkäten. Vår intention var att ge 
läraren möjlighet att tänka igenom och fylla i enkäten vid passande tidpunkt. 
Tidsintervallen från det att enkäten lämnades ut till det att svaren lämnades åter till oss 
varierade alltifrån ett par dagar till tre veckor. Vid återlämnandet diskuterade vi, i 
varierande omfattning, enkäten tillsammans med den aktuella läraren. Vi blev även
lovade att få återkomma vid oklarheter eller om vi ville ha ytterligare information. 
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Utifrån det urval av elever som skedde tillfrågades de aktuella föräldrarna via ett 
telefonsamtal angående deras tillåtelse om en bandad intervju. Nästa steg var att fråga 
eleven om denne var intresserad av att ställa upp och svara på några frågor om 
skolarbetet. Tiden för intervjun skedde efter överenskommelse med föräldrar, 
klasslärare och elever, vilket Bell (1993) menar att den som intervjuar bör eftersträva. 
När vi genomförde våra elevintervjuer innebar de en låg grad av standardisering, det 
vill säga, att vi tog frågorna i den ordning som samtalet bjöd samt att vi anpassade vårt 
språkbruk så att det passade den aktuella eleven. Ibland fick vi också göra vissa 
förklaringar, till exempel i samband med att vi försökte komma åt begreppet IUP. I 
samtliga fall utom ett gjordes intervjuerna i ett avskilt grupprum i de olika skolornas 
lokaler. När det gäller en elevintervju, gjordes den i barnets hem. Under den intervjun 
ringde hemmets telefon två gånger, vilket den som intervjuade upplevde som ett 
störande moment eftersom denne då fick göra en kort sammanfattning av vad som 
tidigare diskuterats för att komma ”på spåret igen”. Däremot verkade inte eleven bli 
nämnvärt störd utan fortsatte relativt koncentrerat att svara på frågorna. 

Den första informationen till föräldrarna skedde genom veckobrev på två av skolorna 
och på en skola via muntlig information på föräldramöte. Stukát (2005) menar att 
bortfall kan minskas vid enkätundersökningar genom att personligen beskriva studiens 
syfte. Efter en kort muntlig information till eleverna, om deras föräldrars eventuella 
medverkan, skickades enkäten hem till föräldrar via eleverna. Med enkäten bifogades 
ett missivbrev (bilaga 1) där studiens syfte, frivillighet och anonymitet redogjordes för 
enligt de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (1990). För att uppfylla 
kravet på anonymitet bifogades ett blankt kuvert, i vilket enkäten förmedlades via 
eleven tillbaka till klassläraren för vidarebefordran till oss. 

Sammanlagt tog datainsamlingen tre veckor. Alla tillfrågade lärare utom en var villiga 
att delta i studien. Samtliga föräldrar gav sitt samtycke till att deras barn intervjuades 
och alla tio elever var intresserade av att intervjuas. Av föräldraenkäterna blev bortfallet 
9 stycken av de ursprungliga 52 enkäterna. Vi har inte skickat ut några påminnelser. 
Det var ett medvetet val då vi ursprungligen hade en relativt stor föräldragrupp, med 
tanke på studiens omfattning, och därmed hade råd att avstå från några enkäter.

4.6 Bearbetning, analys och tolkning

Under den här rubriken kommer vi att beskriva tillvägagångssätt vid bearbetning och 
analys av vårt insamlade material, som bestått av enkäter från lärare och föräldrar samt 
transkriberade elevintervjuer. Bearbetning och analys har skett utifrån syfte och därtill 
hörande frågeställningar (se s. 4) vilka berör samverkansprocessen kring den 
individuella utvecklingsplanen.

Inledningsvis sammanställde vi vårt eget material inom respektive område och från 
varje skola. Därefter träffades vi för att sammanställa datan från de tre olika 
perspektiven. Efter att vi gemensamt sammanställt det samlade materialet från de olika 
skolorna, vidtog det enskilda arbetet med att urskilja kategorier och grupperingar av 
svar samt att sammanställa det kvantitativa materialet i form av diagram.



22

4.6.1 Lärarenkäten
I inledningsskedet sammanställdes lärarenkäten genom gemensam diskussion, fråga för 
fråga, i syfte att urskilja mönster som sedan kunde ligga till grund för en kategorisering 
av respondenternas åsikter. Skriftspråket i lärarenkäten gjorde den lätt att bearbeta och 
analysera eftersom informationen inte behövde tolkas djupare på det sätt som gjordes 
med elevsvaren. Delar av lärarenkäten är av kvantitativ karaktär. Egentligen är inte 
antalet i sig huvudsaken, även om det i viss mån är intressant för att kunna bedöma hur 
utbredd en uppfattning är, utan avsikten är främst att få möjlighet att jämföra och ställa 
resultaten i de olika perspektiven mot varandra då vårt syfte med studien är att 
undersöka samverkansprocessen mellan lärare, elev och föräldrar. När det gällde den 
strukturerade delen av lärarenkäten sammanställdes antalet svar från de olika 
alternativen. Dessa svar kommer i resultatet att beskrivas enligt begreppen, de flesta, 
nästan alla, övervägande delen, ett fåtal, hälften. När det gäller de ostrukturerade 
frågorna kunde mönster, utifrån de aktuella frågeställningarna, urskiljas enligt 
meningskategorisering vilket enligt Kvale (1997, s. 174), innebär att strukturera och 
förenkla materialet till några få kategorier. Dessa kategorier synliggörs genom kursiv 
stil i den löpande texten.

4.6.2 Elevintervjun
När det gäller elevintervjuerna avlyssnades de innan de transkriberades. Analysen har 
sedan skett utifrån vår förförståelse om barns sätt att uttrycka sig som grundar sig på 
kunskaper från en i det närmaste färdig lärarexamen. Transkriberingen skedde relativt 
ordagrant men vi uteslöt inledningsvis vissa oväsentliga småord och pauser. Därefter 
sammanställde vi materialet genom att vi gick igenom fråga för fråga i syfte att göra en 
gemensam sammanställning av de olika svaren. Under det arbetet uppmärksammade vi 
att eleverna gav uttryck för uppfattningar som inte vi uppmärksammat tidigare under 
vår sammanställning. Parallellt med det arbetet framträdde olika grupperingar som 
kunde knytas till syftet. Det skedde genom att vi jämförde svarens likheter och 
olikheter i syfte att kunna skönja ett mönster, vilket Bell (1993, s. 172) stödjer i sin 
checklista beträffande hur en sammanställning av datamaterial kan göras. Utifrån vår 
strukturering av innehållet formulerades rubriker som: kännedom om IUP, graden av 
medvetenhet, möjlighet till delaktighet och vikten av delaktighet. Efter 
sammanställningen lyssnade vi återigen av våra respektive intervjuer för att fånga upp 
nyanser och betoningar som ytterligare kunde belysa vårt resultat. Det ledde till att vi 
fick en tydligare bild som stärkte våra tidigare uppfattningar. Vid sammanställningen 
av elevintervjuerna, var vi inte främst ute efter innehållet i elevernas IUP, utan snarare 
om de visste och var medvetna om sina mål. För att komma åt den problematiken
frågade vi om eleverna ville berätta vilka mål de hade, men med hänsyn till 
anonymiteten väljer vi att inte diskutera dessa i vår studie. Den fortsatta analysen och 
sammanställningen från datainsamlingen av elevintervjuerna genomfördes så att den 
gemensamt sammanställda översikten gicks igenom igen för att försöka få en skriftlig 
struktur av resultatet. Transkriberingarna lästes ytterligare en gång för att fördjupa den 
tidigare tolkningen. Ljudupptagningarna lyssnades åter igenom för att om möjligt få en 
starkare och mera klar tolkning av elevsvaren. Det ledde till ett förtydligande som har 
redovisats i resultatet. 

4.6.3 Föräldraenkäten
När det gäller föräldraenkäten, som till största delen var kvantitativ, diskuterades den, 
räknades och strukturerades gemensamt fråga för fråga. I den kvalitativa delen, som 
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bestod av tre öppna frågor, fick föräldrarna beskriva och kommentera sina egna 
uppfattningar angående syftet med IUP. De fick även ange andra olika sätt att förbereda 
sig på samt andra kommentarer angående IUP. Arbetet med sammanställningen på egen 
hand underlättades av att vi tillsammans gått igenom alla frågor och svar från 
respektive skola. I den strukturerade delen av enkäten kunde ett givet mönster urskiljas 
och fördelas i olika teman. Kommentarerna av föräldrarna i den ostrukturerade delen 
tolkades och analyserades för att sedan kunna klassas in i de olika grupperingar som 
framkommit ur den strukturerade delen.

Under analysen av enkäterna upptäcktes några bortfall i svarsalternativen som troligtvis 
beror på ett missförstånd av fråga 4 (se bilaga 4:1). Skillnaden var dock inte så stor att 
hänsyn har tagits till det i sammanställningen. Därefter gjordes sammanställningen efter 
de kategorier som framkom från de svar föräldrarna gett vilket var: -vad föräldrar har
för kännedom om IUP, -föräldrars upplevelse och medvetenhet om individuella 
utvecklingsplaner, -hur viktigt föräldrar anser det är att vara delaktiga i sina barns 
individuella utvecklingsplaner och -i vilken grad de uppmärksammar sitt barn om 
målen. Föräldraenkäterna räknades och svaren grupperades för att lättare kunna 
sammanställas i ett diagram. Diagrammen graderades efter de antal svar som inkommit 
på respektive fråga och därefter var det enklare att sammanställa text och rubriker 
eftersom resultatet då var tydligare. 

4.7 Trovärdighet

Vår föresats i studien har varit att i så hög grad som möjligt försöka minimera de 
felkällor och den skevhet som kan uppstå. Vad gäller studiens validitet är vi medvetna 
om att en kvalitativ metod innebär en viss subjektiv tolkning av de svar som ges 
eftersom en tolkning sker efter de erfarenheter man har som intervjuare. I vårt fall har 
vi dessutom varit tre intervjuare, men eftersom vi gemensamt har sammanställt 
elevernas svar så anser vi ändå att vi kommit så nära en trovärdighet som möjligt. Vi 
har vägt studiens trovärdighet mot kravet på att synliggöra en uppdelning av studiens 
resultat mellan oss författare. En styrka i vår studie är att vi kunnat angripa samma 
fenomen ur tre olika perspektiv, vilket bidragit till en möjlighet att till exempel kunna 
jämföra föräldrars och elevers uppfattning om delaktighet kring arbetet med IUP, 
gentemot lärares utsagor om hur denne involverar eleven och dennes föräldrar i 
samverkansprocessen. Studiens tillvägagångssätt har även bidragit till att ge oss en 
helhetssyn på hur arbetet med IUP kan gå till. 

En svaghet i vår studie kan eventuellt vara att vi inte har använt observation som metod 
när det gäller hur samverkansprocessen fungerar under upprättandet av IUP. Vi 
formulerar dock, i syfte och frågeställningar att det handlar om uppfattningar hos 
informanterna i varje perspektiv. Valet var medvetet eftersom vi inte tror att ett 
deltagande med undersökningssyfte under utvecklingssamtalet hade varit önskvärt sett 
ur ett lärar- och föräldraperspektiv. Vi fick vissa indikationer på att det fanns sådana 
åsikter bland lärare.

Att vi har varit tre som intervjuat kan ha medfört en viss skevhet i resultatet eftersom vi 
är tre olika personligheter med olika erfarenheter och kunskaper. En medvetenhet om 
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problemet kanske är tillräckligt, då Bell (1993, s. 123) även beskriver nackdelar med att 
vara en intervjuare eftersom denne inte upptäcker ett skevt resultat då den naturligt nog
inte kan jämföra sig med någon annan. Detta är något som vi är medvetna om och som 
vi minimerar genom att tolka, bearbeta och analysera vårt material gemensamt, på så 
sätt kan vi se en styrka med att vara tre som samarbetar med studien. En annan 
intervjuaspekt som Bell framhåller och som vi reflekterat över är förhållandet mellan 
respondenten och intervjuaren, där eleven har en intention om att vilja vara till lags och 
därmed försöka ge de svar som intervjuaren önskar. Som ett stöd för att inte ställa 
ledande frågor har vi intervjuguiden som utgångspunkt och vår medvetenhet om 
dilemmat.

4.8 Forskningsetik

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, antagna av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) ska individskyddskravet, som innehåller 
fyra huvudkrav, vara utgångspunkten vid forskningsetiska överväganden. För att 
uppfylla individskyddskravet beskrivs nedan hur de fyra olika reglerna har följts.

Föräldrar informerades via ett så kallat missivbrev dels om studiens syfte och villkor 
och dels om att deras deltagande var frivilligt. Eleverna tillfrågades muntligt och 
personligt om deras medverkan och informerades om samma villkor. Även lärarna fick
information om syfte och villkoren för etiken i samband med enkätundersökningen. Det 
skedde muntligt och vi framhöll att medverkan var frivillig. Vidare uppfyllde vi
samtyckeskravet genom att var och en av de tillfrågade lärarna, eleverna och 
föräldrarna fick ge sitt samtycke till att delta. Vi inhämtade också medgivande från 
föräldrar om deras barns medverkan vid elevintervjuerna. När det gäller 
konfidentialitetskravet upplystes våra informanter om att enkäterna samt intervjusvaren 
skulle behandlas konfidentiellt. All insamlad data har behandlats och förvarats så att 
utomstående inte kunnat relatera svaren till någon personligen. När det gäller 
intervjuerna har ljudfiler och transkriberingar förvarats åtskilda på ett betryggande sätt.

När studien är helt slutförd kommer alla ljudfiler och data att förstöras. Vi är medvetna 
om nyttjandekravet och vi kommer inte att använda uppgifter från studien till andra 
syften än vår forskande undersökning, ej heller låna ut desamma för annat kommersiellt 
bruk.
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5 Resultat

Då syftet för vår studie är att belysa samverkansprocessen kring arbetet med IUP ur ett 
lärar-, elev- och föräldraperspektiv, kommer vi att presentera resultaten för respektive 
perspektiv i den ordning som de nämns ovan. Resultaten från elevintervjuerna och 
lärarenkäten kommer att framställas och presenteras i löpande text och med 
utgångspunkt från våra frågeställningar samt när det gäller lärarperspektivet benämnas 
enligt kategorier för att visa på spridningen av åsikter. När det gäller den kvantitativa 
föräldraenkäten kommer den främst att presenteras i form av diagram.

Efter varje perspektiv kommer vi att kort sammanfatta det erhållna resultatet dessutom 
kommer vi avslutningsvis att presentera ett sammanfattande resultat där vi gör en 
jämförelse mellan de olika perspektiven. Det sker genom att ställa de aktuella lärarnas 
uppfattningar om samverkansprocessen mot elevers och föräldrars uppfattningar om 
densamma. 

5.1 Resultat av lärarenkäter

För att tydliggöra de olika kategorier som uppkommit ur analysen av det insamlade 
materialet, presenteras dessa i kursiv stil i den löpande texten. För att ytterligare 
klargöra vår studies resultat över lärarnas sätt att involvera elever och föräldrar i arbetet 
med IUP, är sammanställningen uppdelad enligt förberedelse och upprättande av IUP 
samt arbetet med IUP. Vi presenterar även hur läraren medvetandegör eleven om 
dennes mål enligt IUP, samt hur läraren uppfattar arbetet med IUP i allmänhet.

Bland de nio utvalda lärarna har två av dem arbetat mindre än 15 år medan resterande
sju lärare har arbetat 25 år eller mer. En lärare är yngre än 45 år medan resterande är 
äldre. Dock synliggörs inte informanternas åsikter efter deras ålder. Resultatet av 
lärarenkäten kommer att redovisas med utgångspunkt från de frågeställningar som vi 
formulerade utifrån studiens syfte, nämligen; 

– Hur involverar läraren, enligt egen utsago, elever och föräldrar/vårdnadshavare i 
arbetet med IUP? 

– Hur medvetandegör läraren, enligt egen utsago, den enskilde eleven om målen i 
sin IUP?

5.1.1 Involvering genom förberedelser 
Resultatet visar att de aktuella lärarna tycker att det är viktigt respektive mycket viktigt 
att involvera elever och föräldrar inför upprättandet av IUP, samt att de har ett flertal 
olika sätt och motiv för att göra detta. Två kategorier har utkristalliserats ur material 
som visar att involvering av föräldrar sker dels genom information dels genom att 
uppmuntra till reflektion av ansvarsgivande art. 
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Information till föräldrar består av aktuella utdrag av kursplanemål främst för 
matematik, svenska och engelska. Lärare delar också ut ett samtalsunderlag om skolans 
vision.  De uppger också att de informerar på föräldramöten i syfte att förbereda 
föräldern inför upprättandet av barnets IUP. 

Den andra kategorin av förberedelser är av mer reflekterande och ansvarsgivande art
och under denna kategori av åsikter uttrycker lärarna i vår studie att samtliga elever 
förbereds. Lärarna uppger att frågeformulär, angående elevens uppfattning om sin 
skolsituation, skickas hem för att gemensamt besvaras av föräldrar och elever. 
Reflektioner kan också bestå av ”införsamtal” mellan elever och lärare samt av 
utvärdering av tidigare IUP. Resultatet visar också att lärare ger uppmaningar till 
föräldern att läsa igenom barnets planeringsbok samt att följa upp målen i föregående 
IUP. Här visar således vårt resultat att den sistnämnda kategorin av åsikter tydligare ger 
elever och föräldrar en högre grad av ansvar inför upprättandet av IUP.

Lärares motiv för att involvera eleven vid förberedelser inför upprättandet av IUP visar 
en stegrande grad av delaktighet enligt vår förståelse, där elevens delaktighet kan ses 
som den lägsta graden medan elevens ansvar för sitt lärande är den mest utvecklade 
formen av motiv för involvering. 

Lärarnas motiv för involvering enligt den första kategorin av åsikter är att skapa 
delaktighet och inflytande för eleven över sitt arbete. Det uttrycks i kommentarerna i 
enkäten genom:

”Elevernas delaktighet i inlärningen.”

En annan kategori som urskiljs är motivation för utvecklat lärande hos eleven. Det 
belyses i enkäterna genom:

”Det är ju deras arbete det gäller. De blir mer motiverade att arbeta med 
de mål de själva har varit med om att sätta upp.”
”Eleven måste förstå sitt ansvar och delaktighet i utvecklingsprocessen.”

Ansvar är den tredje kategorin och som vi ser det den mest utvecklade formen av motiv 
för att involvera eleven vid förberedelsen inför upprättandet av IUP. Åsikterna ger 
uttryck för att involvering skapar möjligheter för eleven att vilja ta ansvar för sitt 
lärande såväl kognitivt som socialt. Det belyses genom: 

”Eleven måste känna sig delaktig i sin utbildning för att på ett bra sätt ta 
sitt ansvar för sin inlärning och skolsituation”. 

Under 5.1.1 presenterades hur lärare uppfattar att de involverar elever och föräldrar 
inför upprättandet av den individuella utvecklingsplanen. När det gäller lärares 
involvering av elever och föräldrar vid själva upprättandet av IUP har vi valt att 
presentera elever och föräldrar under var sin rubrik eftersom de aktuella lärarna 
beskriver elev- och föräldrainvolvering på olika sätt.
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5.1.2 Involvering av eleven vid upprättandet av IUP 
Övervägande delen av våra informanter anser att det är mycket viktigt att involvera 
eleven vid upprättandet av IUP. Dock är det ett par lärare som väljer alternativet viktigt 
i enkäten. I vårt resultat framträder två kategorier av åsikter angående lärares motiv för 
att involvera eleven, nämligen trepartsamtal och elevens eget ansvar. 

Vad gäller åsikter om trepartsamtal uppkommer vikten av att alla, det vill säga lärare, 
elev och förälder ska ha lika stort talutrymme. Trepartsamtal uttrycks enligt 
kommentarer i enkäten såsom:

”Alla har samma talan. Tre parter som är lika vikiga.”

Den andra kategorin åsikter beskriver att elever ges eget ansvar för sitt lärande vid 
upprättandet av den individuella utvecklingsplanen, genom att de uppmuntras att 
formulera egna mål. Det uttrycks som:

”Eleven är med och sätter upp mål inför kommande period.”
”De ska känna ett ansvar för att jobba mot målet. Ju äldre de är, ju bättre 
fungerar det.”
”Eleven måste känna sig delaktig i sin utbildning för att på ett bra sätt ta 
sitt ansvar för sin inlärning och skolsituation.” 

Även här, vid upprättandet av IUP, menar vi att man kan urskilja olika grad av 
elevinvolvering alltifrån att eleven ses som en deltagande och jämbördig part till en 
önskan om att eleven ska ta eget ansvar för att formulera egna mål.

5.1.3 Involvering av föräldrar vid upprättandet av IUP
Två tredjedelar av lärarna tycker det är mycket viktigt att involvera föräldrarna vid 
upprättandet av IUP medan ungefär en tredjedel av lärarna anger att det är viktigt. 
Angående hur det går till när läraren involverar föräldrar vid upprättandet av IUP, har 
vi funnit två olika kategorier av metoder nämligen information och aktiv medverkan. 

Kategorin information tar sin utgångspunkt från skolans och lärarens villkor och då 
handlar det främst om information om barnets allmänna skolsituation och information 
om elevens lärande i förhållande till kurs- och läroplansmål. Det belyses genom 
kommentarer såsom:

”På utvecklingssamtalet går vi igenom de allmänna målen och ser om 
barnet nått upp till dem. Om inte, pratar vi om hur vi ska nå dit.”

Den andra kategorin handlar framför allt om att föräldrar uppmanas att aktivt medverka
genom att läraren ber om förälderns åsikter kring sitt barns lärande och om vilka mål 
man gemensamt ska skriva i barnets IUP. Men det kan även handla om vilken hjälp 
som föräldrarna kan bidra med för att stödja barnets lärande.

”Föräldrarna är med o. utvärderar föregående IUP. Elev, förälder o. jag 
pratar om vad som eleven kan o. vad som behöver tränas. Föräldrarna får 
vara med och bestämma nya mål”.
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När det gäller lärarnas motiv för att involvera föräldrarna vid upprättandet av IUP 
framkommer tre olika kategorier av uppfattningar bland lärare. Dessa benämns som 
föräldrars delaktighet, föräldrars ansvar samt förståelse för lärarens arbete. 

När det gäller den första kategorin uppges vikten av föräldrars delaktighet i sitt barns 
skolgång. Det uttrycks som:

”Föräldrarna får känna sig delaktiga i skolarbetet”.
”De är en viktig part.”

Ett annat motiv är att föräldrar ges ansvar för de delar av skolarbetet som eleven kan 
arbeta med hemma. Den kategorin inbegriper också att lärare beskriver att föräldrar kan 
ge sitt barn stöttning både vad gäller den sociala och kognitiva utvecklingen. Det 
belyses genom: 

”De ser lättare hur de kan stötta sitt barn.”
”Föräldrarna har yttersta ansvaret för sina barn.”
”De har då möjlighet att hjälpa/”peppa”/stötta sitt barn på ett mer 
intresserat sätt. (tror jag).”

Ytterligare ett argument vi funnit för att involvera föräldrar är att de kan få en större 
förståelse för lärarens pedagogiska arbete. Det uttrycks som:

 ”… samtidigt får de också en större förståelse för mitt pedagogiska arbete 
för deras barn.”

5.1.4 Föräldrainvolvering i elevens dagliga arbete med IUP
Under denna rubrik kommer vi att presentera hur läraren uppfattar att denne involverar 
föräldern i elevens dagliga arbete i skolan med IUP. Här framkommer två kategorier av 
åsikter nämligen lärares information och lärares undran över om det finns intresse och 
behov. 

Den första kategorin, information, visar att föräldrar involveras i arbetet med IUP 
genom att de har tillgång till sitt barns IUP, antingen i form av en kopia eller som en 
minneslapp i deras barns planeringsbok. Lärarna är dessutom relativt samstämmiga om 
att föräldrar är ganska medvetna om kurs- och läroplansmål. En minoritet av lärarna 
anser dock att föräldrar inte alls är medvetna om de mål som finns enligt 
styrdokumenten. Lärarna menar därför i vår studie att skolan behöver bli tydligare med 
att informera om de mål som finns att uppnå och att sträva mot. Detta kan ske genom 
att skicka hem utdrag av styrdokument samt genom att informera på utvecklingssamtal 
och på föräldramöten. Det uttrycks genom kommentarer som:

”Skicka hem utdrag ur läroplanen gällande syfte och mål.”
”Att vara mer tydlig med målen.”
”De får en kopia.” (av målen - vår kommentar). 
”Klistras in i planeringsboken vilken tas med hem 1g./månad.”

Den andra gruppen lärare ifrågasätter dock hur stort inflytande föräldrar vill ha och om 
det finns intresse och behov av delaktighet hos föräldrar. Vår tolkning kring dessa 
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tankar är att lärare kan ha en uppfattning om att föräldrar är nöjda med att ”bara” få 
veta hur det går för deras barn i skolan. Det belyses genom kommentarer från enkäten 
som:

                       ”Det måste finnas intresse att ta emot den info som ges.”

5.1.5 Lärares sätt att medvetandegöra eleven
Med utgångspunkt från frågeställningen om hur den enskilde eleven medvetandegörs 
om de mål som finns enligt IUP, uppger alla lärare att eleverna har tillgång till 
måldokumentet, men att det används på lite olika sätt. Här utkristalliseras två kategorier 
av uppfattningar nämligen IUP som information och IUP som arbetsredskap.

När det gäller IUP som information belyses dessa uppfattningar genom följande 
kommentarer i enkäten:

                           ”Jag påminner dom.”
                          ”Vid utvecklingssamtalet först och främst.”

Andra lärare ser IUP som ett arbetsredskap från vilken eleverna själva planerar och 
arbetar. Inom denna grupp av åsikter finns också lärare som uppger att målen finns 
uppsatta på en liten lapp i bänklocket som en påminnelse för eleven i dennes arbete. 

     ”Vi reflekterar över det arbete som är gjort, vad eleven kan o. behöver   
      träna.”                         
     ”På eget arbete tränar eleven på saker som ska göra att han/hon uppnår    

                            sitt mål.”

När det gäller den första kategorin, IUP som information, förmedlar lärarna att eleverna 
får med sig IUP- blanketten hem som en slags upplysning om vilka mål eleven ska 
jobba mot, till skillnad från den andra kategorin av åsikter som ser IUP som ett redskap 
för lärande och använder sig av det i den dagliga undervisningen. Vi uppfattar att det 
finns en skillnad mellan sätten att förhålla sig till den individuella utvecklingsplanen i 
undervisningen, nämligen IUP som process eller produkt. Dessa tankar utvecklas i vår 
diskussion. 

Resultaten visar även att de allra flesta lärarna tycker att det är viktigt eller mycket 
viktigt att eleverna är medvetna om de mål som finns enligt IUP. Anledningen till att de 
tycker så hamnar under två olika kategorier av åsikter närmare bestämt elevens ansvar 
för utvecklat lärande och barnets mognad har betydelse.  

Den första kategorin gällande lärares motiv för att medvetandegöra eleven om de mål 
som finns enligt IUP, handlar om att elevens delaktighet ger motivation till ansvar för 
utvecklat lärande. Det uttrycks som:

”För att känna delaktighet i sin egen inlärning.”
”Elevens ansvar att utveckla sitt lärande.”
 ”Om eleven vet vilka individuella mål han/hon har är det lättare att 
motivera varför eleven ska jobba och hur.”
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Den andra kategorin åsikter att barnets mognad har betydelse, förmedlar att lärare
uppfattar vissa svårigheter förenat med att skapa förståelse och medvetenhet hos 
eleverna vad gäller medvetenhet om målen enligt IUP, men lärarna menar samtidigt att 
förståelsen växer med att barnen blir äldre. Det belyses genom kommentarer i enkäten 
såsom:
                      ”Men det är svårt att få dem att förstå och ta ansvar”.

”Barn lever i nuet. Har svårt att tänka ett mål längre fram. Viktigt med 
”korta” mål”.

Informanternas svar hamnar under tre kategorier när det gäller hur de går tillväga när de 
medvetandegör eleverna om de mål som finns enligt IUP, närmare bestämt genom 
diagnostisering, genom reflektion och samtal samt genom eget arbete. 

Några lärare uppmärksammar eleverna på hur de har presterat på diagnoser och tester, 
det vill säga en form av diagnostisering. 

                      ”Jag påpekar för eleverna hur de har lyckats i tester”.

Andra lärare ger uttryck för att de medvetandegör elever genom utvärdering, reflektion 
och samtal. Det uttrycks som: 

”Samtal vid planering och utvärdering av eget arbete”.
”Vi reflekterar över det arbete som är gjort, vad eleven kan o. vad eleven 
behöver träna”.

Den tredje kategorin åsikter beskriver hur eleverna genom eget arbete medvetandegörs 
om de mål som finns enligt IUP. Det belyses genom kommentarer i enkäten som:

”På ”eget arbete” tränar eleven på saker som ska göra att han/hon uppnår 
sitt mål.”

                      ”Någon lektion i veckan jobbade vi med ”målet”.” 
”Konkreta mål i bänken. Att jobba med vid särskilda tillfällen”.

5.1.6 Lärares uppfattning om arbetet med IUP
När det gäller lärares allmänna uppfattningar och tankar om förberedelse, upprättande 
och det dagliga arbetet med IUP i undervisningen framstår tre olika kategorier av svar 
nämligen nytt uppdrag, oförändrat arbetssätt samt utveckling och förändring. 
Resultatet av studien visar att de flesta lärare är positiva och tycker att det dagliga 
arbetet med IUP samt arbetet kring samverkansprocessen fungerar bra, frånsett att de 
överväger att göra några små förändringar som rör praktiska detaljer kring 
frågeformulär och förlängd samtalstid. 

Utöver dessa allmänna åsikter ger en kategori åsikter uttryck för att IUP fortfarande är 
ett så nytt uppdrag att de ännu inte i någon större omfattning reflekterat och utvärderar 
arbetssättet. Det belyses genom:

”Vet ej i nuläget. Måste få tid att prova på och utvärdera först”.
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Den andra kategorin uttrycker att arbetssättet är oförändrat. Dessa åsikter ger uttryck 
för att de alltid arbetat mot målen och på sätt är det ingen förändring. Vår tolkning är att 
det inte skett någon förändring vad gäller arbetssättet i och med införandet av IUP. Det 
uttrycks genom kommentarer som:

”Vi hade målen redan innan. Ingenting är egentligen förändrat. Vi har 
alltid jobbat mot målen”.
”Har inte kommit på någon bra lösning än. Det är fortfarande ganska nytt, 
så vi kommer säkert att utveckla IUP-arbetet”.

Slutligen har vi en kategori uppfattningar som uttrycker en vilja till utveckling och 
förändring främst när det gäller samverkansprocessen. De förslag till förändrat 
arbetssätt som framkommer är: 

”Man skulle kunna fråga föräldrarna om hur de vill att frågeställningarna 
ska vara. Sedan kan vi lärare diskutera hur vi vill ha formuläret. Jag tror 
att våra åsikter ska kunna jämkas ihop till ett bra frågeformulär”.

                      ”… det är svårt att få tid till inför-samtalen med elever”.

5.1.7 Sammanfattning av resultatet från lärarenkäten
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att lärare har ett flertal sätt att involvera elever 
och föräldrar, varav hemskick av frågformulär och utdrag ur kurs- och läroplaner är de 
vanligaste förberedelserna men även ”införsamtal” och reflektioner kring tidigare mål 
uppges. När det gäller själva upprättandet av IUP är trepartsamtal, det vill säga att 
lärare, elever och föräldrar har lika stort talutrymme, ett förhållningssätt som dominerar
bland lärare. Studien visar också att elever uppmanas till eget ansvar genom att själva 
ge förslag till delmål. Motiven som lärare har för att involvera elever är att skapa 
delaktighet, motivation och ansvar för utvecklat lärande. Beträffande motiven för att 
samverka med föräldrarna, visar vårt resultat främst att lärare vill skapa delaktighet och 
ge ansvar till föräldrar så att de ges möjlighet att stötta sitt barn i dess lärande. Det har 
även framkommit att lärare ställer sig lite avvaktande till samverkansprocessen och då 
främst gentemot föräldrarnas delaktighet. Lärarna ifrågasätter om det finns intresse och 
behov hos föräldrar att samverka kring arbetet med IUP.

När det gäller hur läraren medvetandegör för eleven om dennes mål enligt IUP, visar 
studiens resultat att alla elever har tillgång till sin IUP, däremot varierar metoderna för 
hur den används i undervisningen. Det handlar om IUP som arbetsredskap och som 
information. Lärarens motiv till att medvetandegöra eleven är främst att skapa 
delaktighet, motivation och ansvar för utvecklat lärande. Det framkommer också att det 
finns svårigheter förenade med att få elever att ta eget ansvar för sitt lärande. 
Metoderna för att skapa medvetenhet hos eleven om dennes mål enligt IUP är främst 
reflektion och samtal, eget arbete och diagnostisering. Slutligen visar vårt resultat att de 
flesta lärare är ganska positiva till hur de arbetar med IUP däremot finns det en grupp 
lärare som anser att de vill utveckla och förändra sitt arbetssätt.

Sammantaget och med tanke på studiens huvudinriktning, nämligen 
samverkansprocessen, så utkristalliserar sig två huvudgrupper av lärare när det gäller 
förhållningssätt till samverkansprocessen. Båda grupperna arbetar aktivt för att 
involvera både elever och föräldrar men den ena gruppen uttrycker en undran över hur 
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stort intresse och behov det finns hos föräldrar vad gäller delaktighet och samverkan 
kring IUP, medan den andra gruppen lärare skulle vilja utveckla samverkansprocessen 
ytterligare. 

5.2 Resultat av elevintervjuer

Inledningsvis presenteras en beskrivning av elevernas uppfattning om begreppet 
individuell utvecklingsplan och vad den innehåller. Vidare följer en redovisning av 
deras medverkan kring IUP och hur viktig de tycker den är. Tio elever har intervjuats, 
en elev i år tre och resterande i år fyra, om hur de upplever sin delaktighet i 
samverkansprocessen kring IUP. Resultatet av dessa intervjuer redovisas dels utifrån 
intervjuguiden, dels utifrån frågeställningen som berör elevperspektivet nämligen: 

– Hur upplever elever sin delaktighet i arbetet med IUP? 

5.2.1 Kännedom om IUP
Resultatet av elevintervjuerna visar att det är endast en av de tio intervjuade eleverna
som i inledningsfrågan med säkerhet vet vad en individuell utvecklingsplan (IUP) är för 
något. Eleven ifråga nämner att en IUP upprättas på ett utvecklingssamtal tillsammans 
med föräldrarna och att planen innehåller sådant som eleven bör arbeta mer med och att 
den ska utvärderas. Av de övriga nio eleverna uppger några att de har hört begreppet 
förut men kan inte förklara ordet ”individuell utvecklingsplan” närmare. En del elever 
är inte alls bekanta med begreppet i början av intervjun varav en av dessa elever uppger 
att den aldrig har hört ordet individuell utvecklingsplan förut. När de nio eleverna under 
intervjuns gång leds in på begreppet utvecklingssamtal och vad som då sker, att bland 
annat ett papper fylls i och undertecknas, uttrycker alla elever, men några lite frågande, 
att de förstår och vet vad en individuell utvecklingsplan innehåller och står för. Nedan
återges citat från ett par elever angående vad en IUP är:

”Det är när man är på utvecklingssamtal så är det olika mål man skriver 
in”.
 ”Jaa, det är så´n där man gör på utvecklingssamtal. Man utvärderar hur
… vad man tycker att man borde jobba mer på och så´nt … med sina 
föräldrar”.

En av eleverna uppger dock med bestämdhet att begreppet individuell utvecklingsplan 
inte nämndes på individens utvecklingssamtal. Några av de tillfrågade eleverna nämner 
självmant att IUP innehåller mål som ska uppnås då de får begreppet klart för sig. 
Övriga elever kommenterar inte begreppet IUP närmare. Alla elever ger uttryck för att 
de har en egen sådan plan. Hälften av eleverna är helt på det klara med vad som står i 
deras plan, dock medger några av dem att de inte vet allt som står nedskrivet. De 
resterande eleverna kommer under intervjuns gång på något eller några av sina mål. Det 
är endast kognitiva mål som framkommer från elevernas IUP. Inte en enda elev uppger 
några sociala mål.

5.2.2 Graden av medvetenhet
Då eleverna får frågan om de vet varför en IUP skrivs tror sig övervägande elever veta 
det direkt. Det uttrycks från några elever genom följande:
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”För att se vad man är bra på och inte bra på”.
”För att man ska lära sig när man blir stor”.

Övriga elevers uppfattning framkommer under intervjuns gång. Några elever anser att 
den individuella utvecklingsplanen bidrar till att fundera över den egna medvetenheten 
om sin egen förmåga och vad de behöver utveckla, samt vad läraren kan ge för stöd. 
IUP ger även en tydlig beskrivning om vad den enskilde eleven behöver träna på och att 
det går lättare att lära sig saker då målen finns nedtecknade. Den individuella 
utvecklingsplanen blir ett bevis på att eleverna lär sig och den kan liknas vid ett 
kontrakt som skrivs under och känns därför extra viktig. Eleverna menar även att 
lärarens roll också blir en del i att utveckla lärandet genom att han/hon kan utforma 
positiva miljöer där eleven lär bäst. Varför IUP skrivs uttrycker en elev genom
följande:

”För läraren måste veta om man tycker att man måste jobba mer på 
något…då kan läraren göra så att det blir lite mer…så att det blir i den 
miljön som man gillar…och så”.

Uttrycks ges också av eleverna att den individuella utvecklingsplanen ger dem 
möjlighet att lära för livet. Eleverna är medvetna om att de behöver lära sig saker som 
de måste kunna inför vuxenlivet samt att planen kan vara en grund för att nå drömmen i 
livet om ett framtida yrke.

5.2.3 Möjlighet till delaktighet
De flesta elever anser att det är eleven, föräldrar och läraren som tillsammans diskuterar 
och beslutar om vad som ska stå i den individuella utvecklingsplanen. En elev anser att 
denne ensam bestämmer om sina mål. En grupp elever nämner dock inte föräldrarna 
som medbestämmande i upprättandet av IUP utan menar att det är läraren och eleven 
som tillsammans beslutar om målen. Elevers uttryck angående vem som beslutar om 
innehållet i den individuella utvecklingsplanen lyder som följer:

”… det är jag och min lärare, tror jag”.
”Det är mamma och pappa och läraren … och så jag då, får bestämma 
mest”.

Alla elever är ändå starkt överens om att de personligen får vara med och påverka vad 
som ska skrivas in i deras IUP. I resultatet framkommer att eleverna tydligt upplever 
möjlighet till sin delaktighet i samverkansprocessen! Eleverna uppger också att läraren 
beskriver sin bedömning av elevens situation och ger förslag till mål. Utifrån samtalet 
och diskussionen skrivs sedan en IUP gemensamt.

Hur går det till när eleverna får vara med och påverka? Två grupper av svar kan ses. 
Ena gruppen menar att de under utvecklingssamtalet får frågan av läraren om vad de 
tycker om sin skolsituation. Om de vill bli bättre på något och vilka mål de anser 
viktiga att ta med i den individuella utvecklingsplanen. Eleverna menar att de på så sätt 
blir delaktiga genom att läraren tar initiativet och frågar. Genom detta förhållningssätt 
uppfattar de, att de blir delaktiga då möjlighet till reflektion och eftertanke ges.
Följande svar återges från en elev då läraren diskuterar om de aktuella målen:
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”Och då säger jag om, om det går bra att jag har dom målen och så”.

En minoritet uttrycker dock att det är ganska svårt att formulera mål då de tillfrågas om 
detta. Den andra gruppen elever anser att det är de själva som föreslår vad de ska arbeta 
extra med. Sammantaget är eleverna ändå mycket medvetna om vad de behöver arbeta 
mer med och bli bättre på och ger också uttryck för detta och vill att det ska skrivas i 
deras IUP.

5.2.4 Vikten av delaktighet
Eleverna är mycket eniga om att målen i deras IUP är viktiga för dem och när det gäller 
att tänka och reflektera över målen varierar svaren. Några elever uppger att de själva 
tänker på sina mål och andra menar att de inte alls funderar över dem. En del elever 
svarar lite svävande genom att först ange ett nej som sedan kompletteras med: ”inte så 
ofta”, ”ibland – kanske”, ”inte så mycket”. Nedan citeras ett par elevers uttryck när det 
gäller att tänka och reflektera över målen:

”… ibland … annars brukar jag inte komma ihåg dom så mycket”.
”Näe, inte så mycket, ibland kanske, som det här skulle jag bättra mig på, 
så då kanske jag tänker så ibland men inte ofta”.

Nästan alla av de tillfrågade eleverna upplever att de någon gång blir påminda om sina 
mål antingen hemifrån eller i skolan, men i olika omfattning. Några elever upplever att 
det endast är läraren som i varierande grad påminner om de individuella målen. Att det 
endast är föräldrarna som påminner framkommer från en grupp. Endast en elev menar 
att både hem och skola upplyser om IUP:s mål och slutligen upplever ett fåtal elever att 
varken föräldrar eller lärare hjälper eleven att komma ihåg de individuella målen. I 
intervjuerna framkommer en underliggande mening från en liten grupp elever att de i 
större grad skulle vilja bli påminda om sina individuella mål av sin lärare. Angående 
påminnelser från omgivningen uttrycker några elever följande:

”Ja, fröken kan säga det ibland när vi ska skriva någonting. Hon säger det 
då”.
”Mamma påminner hemma ibland när jag ska läsa”.

Önskemål uttrycks också om att få ha en kopia av målen hemma uppsatt på väggen för 
att hålla dem aktuella. Beträffande vem som har störst nytta av IUP:n, anser så gott som 
alla att den individuella utvecklingsplanen mest är till för individen själv och att det är 
den enskilde som har störst nytta av den för att tillägna sig kunskap och nå målen. 
Eleverna är medvetna om vad de behöver lära sig och att det med hjälp av en 
individuell utvecklingsplan går lättare att nå målen. Då eleverna tillfrågas om vem som 
har mest nytta av en IUP och hur de upplever densamma återges följande citat:

”Jag … det är jag som gör dom sakerna”.
”Jag … jag ska kunna allt se´n”.
”Det är en bra grej, IUP”.

Det framkommer också från eleverna att IUP:n även finns till för att hjälpa läraren och 
föräldrar att komma ihåg vad eleven ska arbeta med. Nedanstående citat speglar också
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hur en elev uppfattar lärarens och föräldrarnas delaktighet i den individuella 
utvecklingsplanen:

”… men det är ju fröken och föräldrarna också som har nytta utav det och 
påminner eleven om att den ska jobba mer med det”.

Skola och hem kan då, med hjälp av IUP:n, i högre grad stötta och hjälpa eleven i 
samverkansprocessen för måluppfyllelse. 

5.2.5 Sammanfattning av resultatet från elevintervjuerna
En sammanfattning av elevresultatet visar att eleverna i studien är dåligt bekanta med 
själva ordet individuell utvecklingsplan (IUP). De kopplar dock ihop termen med 
begreppet utvecklingssamtal då detta förs på tal. Alla de tillfrågade eleverna har en IUP 
och de kan återge något eller några av sina mål. De tycker att den individuella 
utvecklingsplanen bidrar till att målen nås lättare då de finns nedtecknade. IUP bidrar 
till en större medvetenhet och ett ökat reflekterande över vad eleven ska arbeta mer 
med, utveckla och sträva mot. Resultatet visar också att eleverna i hög grad är 
medvetna om vad de behöver arbeta mer med, då de under upprättandet av den 
individuella utvecklingsplanen får reflektera över skolarbetet och säga sin mening. IUP, 
menar eleverna, ger olika perspektiv på lärande både kortsiktigt och långsiktigt, då de 
blir medvetna om vad de ska förbättra, samt att planen bidrar till lärande för livet. Det 
råder total enighet bland eleverna om att de själva får komma med förslag och vara med 
och bestämma vad den individuella utvecklingsplanen ska innehålla, men de flesta 
eleverna anger ändå att IUP upprättas i samförstånd mellan både elev, lärare och 
föräldrar. Eleverna anser också att målen i IUP:n är viktiga för den enskilda 
lärandeprocessen och när det gäller graden av medvetenhet och reflektionen om de 
nedskrivna målen varierar denna. Eleverna upplever också att de från sin omgivning, 
hem och skola, i olika omfattning blir påminda om sina mål. Angående nyttan med IUP 
anser samtliga elever att den främst är till för den enskilde individen med något 
undantag för att lärare och föräldrar också behöver den som stöd för att stötta eleven i 
sitt lärande. Resultatet visar att IUP upplevs positivt och att eleverna är nöjda med den 
individuella utvecklingsplanen. Den bidrar till ökad medvetenhet om elevens egen 
situation vad gäller skolarbetet och framtidsdrömmar.

5.3 Resultat av föräldraenkäter

Föräldraenkäternas svar, totalt 43 svar av 52 utlämnade, är uppdelade i fyra olika 
områden. En redovisning följer av vad föräldrar har för upplevelser, kännedom omkring 
IUP samt hur viktigt de tycker den är. Bortfallet i enkäten är cirka 17 procent och enligt 
Trost (2001) är det en svarsfrekvens som är godtagbar. I enkätundersökningar är 
förväntat bortfall ungefär 30 - 50 procent vilket är ett större bortfall än vår föräldraenkät
fått. Det innebär att vi inte har tagit någon större hänsyn till bortfallet i vår 
sammanställning. Svaren redovisas utifrån den frågeställning som berör föräldrarna och 
finns med i studiens syfte.

– Hur upplever elever och föräldrar sin delaktighet i arbetet med IUP?



36

5.3.1 Kännedom om individuell utvecklingsplan, IUP
I resultatet framkommer att flertalet föräldrar har kännedom om begreppet IUP samt att 
de flesta har varit med och upprättat densamma tillsammans med sina barn och läraren 
(se figur 2). De anser att syftet med IUP är att uppmärksamma vad eleven behöver träna 
på samt att eleverna får det stöd de behöver för sitt lärande. IUP är till för att eleverna 
ska nå sin måluppfyllelse och att det ska ske i samarbete med elev, föräldrar och lärare 
för att uppfylla de mål som finns enligt kursplanemål, läroplansmål och individuella 
mål. Några föräldrar nämner också att IUP är en individuell plan där utveckling och 
lärande blir synliga samt där eleven ska få utvecklas efter egen förmåga och i sin egen 
takt. De menar vidare att eleverna får en individuell och anpassningsbar studietakt i 
syfte att uppnå målen. Någon förälder anser att IUP hjälper skolan bättre att kunna följa 
elevens utveckling genom hela grundskolan.

Figur 2: Föräldrars kännedom om IUP, om de har varit med och upprättat en IUP och 
om de vet syftet med IUP.

5.3.2 Möjlighet till delaktighet
Många föräldrar upplever att läraren och skolan ger dem möjlighet till förberedelse 
inför upprättandet av sitt barns IUP (se figur 3). Detta sker mestadels genom den 
information skolan lämnar ut om kurs- och läroplansmål samt genom muntlig 
information på föräldramöten eller genom kontinuerlig kontakt med läraren. Det kan 
även ske genom att de träffar läraren tillsammans med eleven och diskuterar elevens 
situation. Ett stort antal föräldrar anger också att de upplever att informationen från 
skolan är tillräcklig för att de ska känna sig förberedda inför upprättandet av sitt barns 
IUP. Här förekommer något bortfall då några föräldrar inte har svarat, vilket vi tror 
beror på missförstånd från föregående fråga där de uppmanas att hoppa över frågan om 
de svarat nej. Den möjlighet föräldrarna upplever av att få vara delaktiga i upprättandet 
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av sitt barns IUP är stor och flera anser sig även ha mycket stora möjligheter till 
delaktighet. Ett litet antal föräldrar upplever att den information de får inte är tillräcklig. 
De anser att de vet för lite, de känner inte till begreppet IUP samt att de inte är 
medvetna om de mål som finns enligt styrdokumenten samt syftet med IUP.

33

9

35

5

29

6

31

8

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Antal föräldrar

läraren ger
möjlighet till
förberedelse 

de får
information från

läraren och
skolan

de får tillräckling
information

de ges möjlighet
att vara delaktiga

ja

i någon mån

nej

Figur 3: Hur föräldrar uppfattar att läraren ger dem möjlighet till förberedelse, att de 
får information från läraren och skolan, att de får tillräcklig information samt att 
föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga.

5.3.3 Graden av medvetenhet
Flertalet av föräldrarna anser sig vara ganska medvetna eller medvetna om läroplanens 
mål och syfte samt ett fåtal anser sig vara mycket insatta och medvetna i målen (se 
figur 4). Ett litet antal föräldrar uppger däremot att de inte alls är medvetna om
läroplanens mål och syfte, detsamma gäller i vilken grad de är medvetna om ämnenas 
uppnåendemål. Här framkommer att flera av föräldrarna anser sig ganska medvetna 
eller medvetna och att några föräldrar är mycket medvetna. Ett fåtal föräldrar upplever 
att de inte alls är medvetna om ämnenas uppnåendemål. I resultatet visar det sig att 
majoriteten av föräldrar anser sig vara medvetna eller mycket medvetna om sina barns 
upprättade mål enligt den individuella utvecklingsplanen. Några anger att de är ganska 
medvetna medan ett fåtal inte anser sig alls medvetna om sina barns mål enligt deras 
IUP.

5.3.4 Vikten av delaktighet
De flesta föräldrar anger att de anser det vara viktigt eller mycket viktigt att vara 
delaktig som förälder vid själva upprättandet av sitt barns individuella utvecklingsplan. 
(se figur 5) Ett mindre antal föräldrar uppger att det är ganska viktigt eller inte alls 
viktigt att vara delaktig som förälder. Det framkommer även att många föräldrar ganska 
ofta uppmärksammar sina barn på de mål som finns att uppnå enligt de individuella 
utvecklingsplanen. Några anser att de uppmärksammar sina barn någon gång samt ett 
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litet antal föräldrar påminner sina barn ofta. En liten mängd föräldrar uppmärksammar 
inte sina barn alls om de mål som finns att uppnå enligt IUP. 

Figur 4: Föräldrars medvetenhet av läroplanens mål och syfte, ämnenas uppnåendemål 
samt sitt barns upprättade mål enligt IUP.
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Figur 5: Hur viktigt föräldrar anser det är att vara delaktiga och i vilken grad de 
uppmärksammar eleven om målen.

5.3.5 Sammanfattning av resultatet från föräldraenkäten
Vårt resultat visar att flertalet föräldrar anser sig vara väl insatta och ha kännedom om 
de individuella utvecklingsplaner som finns för deras barn i skolan. Övervägande 
föräldrar menar också att de har varit med och upprättat en individuell utvecklingsplan 
tillsammans med sitt barn och läraren. Föräldrarna upplever även att de är medvetna om 
syftet med IUP och att det hjälper eleven att utvecklas i sin takt och på så sätt följs 
elevens styrkor och svagheter upp med hjälp av den målsättning som skrivs i den 
individuella utvecklingsplanen. 

Vad gäller föräldrarnas upplevelser av förberedelse inför IUP visar studien på att de 
flesta anser sig få tillräcklig information från läraren och skolan om kurs- och 
läroplaner. Det framkommer att detta även kan ske genom trepartsamtal där elevens 
situation diskuteras. Studien visar även att föräldrarna känner sig delaktiga och 
samverkan mellan hem och skola fungerar väl bland övervägande delen av föräldrarna, 
däremot framkommer det hos ett fåtal föräldrar att informationen inte är 
tillfredsställande från skolan. Angående läroplanens mål och syfte samt ämnenas 
uppnåendemål anser övervägande delen av föräldrarna att de är väl medvetna och 
insatta i målen, däremot visar det sig att ett fåtal inte är tillräckligt medvetna om kurs-
och läroplanens mål och syfte. 
I resultatet framkommer att övervägande delen av föräldrarna anser sig väl medvetna 
om sina barns upprättade mål enligt de individuella utvecklingsplanerna och att det 
endast är ett fåtal som inte alls finner sig medvetna. De individuella 
utvecklingsplanerna anses vara av stor vikt för de flesta föräldrar och det framkommer 
också i studien att de någon gång eller ganska ofta uppmärksammar sina barn på de mål 
som finns att uppnå enligt den individuella utvecklingsplanen. Vi kan dra slutsatsen ur 
vårt resultat att de flesta föräldrar är positivt inställda till de individuella 
utvecklingsplanerna och att de anser det vara en bra målsättning för alla parter. Det är 
ett fåtal som inte ser fördelen med arbetet av IUP och som inte känner sig tillräckligt 
insatta.

5.4 Jämförelse av resultaten mellan de olika 
perspektiven

I sammanställningen av studiens tre perspektiv framkommer att alla elever och 
övervägande delen föräldrar upplever sig delaktiga i samverkansprocessen kring arbetet
med IUP. Lärare beskriver ett flertal sätt att involvera elever och föräldrar på och de 
allra flesta lärare tycker att det är av stor vikt att involvera föräldrar. En kategori åsikter 
bland lärare visar dock att de ställer sig lite frågande till hur stort intresse det finns hos 
föräldrar till engagemang och delaktighet kring arbetet med IUP. Som en jämförelse 
kan vi se att det i föräldraperspektivets resultat finns en liten grupp föräldrar som inte 
uppvisar intresse för arbetet med IUP. 
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När det gäller IUP:s syfte, visar våra jämförelser en samstämmighet mellan elever och 
föräldrars uppfattningar. Det visar sig bland annat genom att båda grupperna uppger att 
IUP hjälper individen att nå måluppfyllelse. En skillnad som vi noterat är dock att
föräldrar uppfattar att eleven ges möjlighet att utvecklas och lära sig i sin egen takt 
vilket inte någon av eleverna angett. 
Beträffande förberedelse inför upprättandet av IUP, uppvisar vårt resultat att ett stort 
antal föräldrar upplever lärarens förberedelser som tillräckliga. Föräldrar anser sig i 
allmänhet vara medvetna om de nationella målen medan lärarna i vår studie menar att 
skolan behöver bli bättre på att informera om kurs- och läroplansmål. När det gäller 
elevens individuella mål visar vårt resultat att både föräldrar och elever är medvetna till 
mycket medvetna om dessa. 

Elevernas delaktighet kring upprättandet av den individuella utvecklingsplanen upplevs 
av eleverna själva som stor, främst för att de får ge förslag och formulera egna mål. 
Lärarna i sin tur tycker att det är mycket viktigt att involvera eleverna. Motivet för det 
är att skapa motivation och ett ökat ansvarstagande hos eleven i dess lärprocess. 
Övervägande föräldrar anser att det är mycket viktigt att vara delaktig vid upprättandet 
av IUP. Detta överensstämmer med lärarnas åsikter. 

Beträffande arbetet med IUP visar våra jämförelser att många föräldrar upplever att de 
påminner sitt barn om dennes mål enligt den individuella utvecklingsplanen. Det 
resultatet överensstämmer med elevernas uppfattning om att föräldern såväl som 
läraren påminner om deras mål.

Sammantaget visar vårt resultat att såväl elever som föräldrar uppfattar sig delaktiga i 
samverkansprocessen kring IUP. Resultatet visar också att lärare tycker det är viktigt att 
involvera både elever och föräldrar och har ett flertal metoder för att göra det. Det finns 
dock en kategori åsikter bland lärare som ifrågasätter om det finns intresse bland 
föräldrar för en samverkansprocess kring arbete med IUP. Vi uppfattar att elever har en 
hög medvetenhet om sina mål enligt IUP och att läraren såväl som föräldrar påminner 
dem då och då. Vi noterar att flera föräldrar har en uppfattning om att syftet med IUP är 
att elever ska få utvecklas och lära sig i sin egen takt och på sitt eget sätt.
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6 Diskussion

I nedanstående text kommer vi att föra en diskussion om valet av metod, urval och 
genomförande samt om analysen av vårt resultat. Dessutom reflekterar vi över studiens 
resultat och då särskilt sådant som väckt vårt intresse och kan bidra till en belysning av 
samverkansprocessen från olika synvinklar. Vi kommer även att diskutera vårt resultat i 
förhållande till den valda litteraturen samt reflektera över vilka pedagogiska 
möjligheter och implikationer som kan uppstå i samband med samverkansprocessen.

6.1 Metoddiskussion

Då vår studie har bestått av såväl kvalitativ som kvantitativ metod reflekterar vi över att 
vi har nått både en bredd och ett visst djup i vårt resultat. Vad gäller bredden tänker vi 
särskilt på att vi fick en hög svarsfrekvens av de aktuella föräldrarna i vår 
enkätundersökning. Det berodde troligtvis på att vi var förhållandevis kända för 
föräldrarna samt att vi vid en av skolorna presenterade vår studie på ett föräldramöte. 
Vi har efter studiens genomförande förstått att vårt urval av föräldrar beträffande den 
kvantitativa enkäten var en viktigare aspekt än vi inledningsvis var medvetna om när vi 
planerade och genomförde vår studie. Vi inser att vårt urval inte medger ett 
generaliserbart resultat vilket i så fall medför att studien har ett begränsat vetenskapligt 
värde. Vi har dock som blivande lärare fått utvecklade kunskaper angående 
samverkansprocessen kring arbetet med IUP, vilka vi upplever som angelägna och 
användbara i vår kommande yrkesutövning. 

När det gäller den kvalitativa elevdelen av studien var intervju som metod ganska 
självklar eftersom så pass unga elever kan ha svårt att förstå och fylla i en enkät. 
Angående val av metod för datainsamlingen bland lärare valdes en blandning av såväl 
kvalitativ som kvantitativ metod. Det sättet visade sig fungera bra eftersom vi dels fick 
en gradering av deras åsikter, dels argument som motiv för lärarnas uppfattningar. Då 
vi var kända för lärarna tror vi att de ansträngde sig lite extra när de formulerade sina 
åsikter, vilket ledde till att vi fick ett relativt omfattande material att analysera trots att 
det var en enkät. Vi bedömer dock att vi kunde ha fått en djupare förståelse för lärarens 
uppfattningar om vi istället för en enkät gjort en intervju. En intervju hade gett oss 
möjlighet att ställa följdfrågor som troligtvis hade lett till att få tydligare och mer 
utförliga svar. Ett motiv som talade för en enkätundersökning var att vi uppfattade 
lärarnas arbetssituation som ansträngd. Vår uppfattning är dessutom att studiens syfte 
inte är av den karaktären att det fordrades intervjufrågor.

Vårt arbetssätt när det gäller intervjuerna kan ha bidragit till en skevhet eftersom vi är 
tre individer som gjort tolkningar av elevernas svar, men vi upplever att vi försökt 
påverka skevheten genom att vi gemensamt diskuterat och sammanställt intervjuerna.
Vi reflekterar även över vår kompetens som intervjuare och då främst i samband med 
att vi hade en benägenhet att formulera ledande frågor i situationer där eleverna var 
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tysta och funderade. En bättre strategi hade antagligen varit att vänta ut elevernas svar.
Vi stödjer våra tankar från Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). De beskriver 
vikten av att vänta ut den tystnad som kan uppstå under en intervju eftersom en del barn 
behöver tid på sig för att uttrycka sina tankar.

Uppdelningen som vi valde angående datainsamlandet, det vill säga att vi var och en 
ansvarade för samliga tre perspektiv på respektive skola, fungerade bra. Vår intention 
att välja tre olika skolor var för att få en bredd i resultatet men trots att skolorna var 
relativt lika till storlek och lokalitet, upplever vi att ett gott resultat uppnåddes eftersom 
flera olika kategorier av svar, särskilt bland lärare, kunde urskiljas. Med tanke på 
urvalet av elever blev det lyckosamt just för att de uppvisade intresse och motivation att 
svara på våra frågor. Anledningen kan vara att klassläraren styrde urvalet i samspel 
med oss. Vi upplevde inte att eleverna stördes av att bli bandade, snarare var det en 
spännande del av intervjun.

För att eftersträva så hög validitet som möjligt i elevintervjuerna ansträngde vi oss att 
använda ett språkbruk som vi uppfattade att eleverna förstod. En god trovärdighet vid 
elevintervjuer är ändå svår att uppnå eftersom vi, trots god planering, inte vet hur pass 
lägligt intervjun kommer för barnet. Eleven är kanske uppfylld av andra tankar som gör 
att denne svarar korthugget och ointresserat. 

I lärar- och föräldraenkäterna hade vi frågor som kunde besvaras med: inte alls 
medveten, ganska medveten, medveten och mycket medveten. Sådana frågor kallas 
enligt Trost (2001) för attitydfrågor och speglar den svarandes åsikt i en fråga. I vårt 
exempel handlade det om medvetenhet kring de nationella målen, vilka föräldrarna 
ansåg sig vara medvetna om. När vi jämför lärarnas åsikter med föräldrarnas 
medvetenhet om målen, visar vårt resultat att lärarna anser att föräldrarna är medvetna i 
en lägre grad gentemot vad föräldrarna själva uppger. Vi är medvetna om att de aktuella 
lärarna och föräldrarna har olika utgångspunkter för sina svar. Trost (2001) beskriver 
att den enskilde har sin referensram som ligger till grund för dennes svar. Det hade varit 
intressant att vid avslutningen av enkäten haft med en öppen fråga om hur lärarna och 
föräldrarna uppfattade frågorna eftersom det kunde ha hjälpt oss med tolkningen av de 
ostrukturerade frågorna. Det hade också varit lärorikt för oss att få feedback på 
enkätens utformning. Trots att lärarna inte gavs den möjligheten så fick vi kommentarer 
från två lärare om att svarsalternativet något medveten, rörande medvetenhet om målen, 
hade varit bättre än ganska medveten eftersom de uppfattade att ganska medveten var 
för starkt. Intressant nog fick vi påpekande från läraren i pilotstudien om önskemål av 
ett extra svarsalternativ i form av ganska omedvetna. Vi valde trots det att inte ändra 
våra graderingar eftersom vi ville ha likvärdiga graderingar genom hela enkäterna och 
mellan de olika perspektiven i syfte att kunna göra jämförelser. När det gäller 
svarsalternativens struktur så kan dessa enligt Trost (2001) ha betydelse för hur svaren 
ges, om man till exempel placerar det mest önskvärda först. I vår studie har vi valt att 
strukturera ordningen efter den minsta medvetenheten först vilket i så fall kan ha gett 
vår studie ett mer rättvist resultat. 

Vi uppmärksammar att föräldraenkäten kunde upplevas något otydlig beträffande 
uppmaningen i fråga 4 (se bilaga 4:1) angående förfaringssätt vid nekande svar. Vi 
upplever att det hade mindre betydelse för resultatet eftersom vi fick god uppslutning 
av enkäten.



43

6.2 Resultatdiskussion

Sammantaget visar vårt resultat att samtliga parter upplever att samverkansprocessen 
kring arbetet med IUP fungerat väl. Vi har sett en hög grad av upplevd delaktighet från 
elever men även från föräldrar. Vi är positivt överraskade över att alla elever uppfattar 
att de är med och formulerar personliga mål samt att flertalet föräldrar anser sig 
medvetna om de nationella målen. Vi uppfattar att lärare gör ett medvetet och 
omfattande arbete för att involvera elever och föräldrar i processen kring IUP. När det 
gäller vårt argument, att samverkansprocessen kring IUP är viktig för elevens 
måluppfyllelse, kan vi dra slutsatsen att den individuella utvecklingsplanen möjligen 
kan bidra till en högre medvetenhet om målen för den enskilde eleven eftersom dessa 
blir tydliga under arbetet med IUP. Ett annat argument som vi för i inledningen handlar 
om att IUP bör ses som en process, det vill säga att planen ska ses som ett aktivt 
verktyg i undervisningen, i syfte att utveckla individens lärande. Om vi kopplar det 
påståendet till vårt resultat så ser vi att det finns två kategorier lärare, en grupp som 
använder IUP som ett verktyg i undervisningen och en annan grupp lärare som enbart 
ser IUP som information till elever och föräldrar. När det gäller den senare gruppens 
synsätt på IUP, så menar vi att den individuella utvecklingsplanen inte i någon 
nämnvärd omfattning kan bidra till individens lärande eller som Wretman (2007) 
uttrycker det: ”Syftet med IUP är inte IUP” (s.5). Med det menar han att den 
individuella utvecklingsplanen inte ska stanna vid ett informationsdokument utan även 
vara ett verktyg för att höja måluppfyllelsen. Ett synsätt där IUP betraktas som en 
produkt innebär även att regeringens och Skolverkets (2005) syfte med införandet av 
den individuella utvecklingsplanen inte uppfylls. I vår studie har vi också 
uppmärksammat tankar om att IUP fortfarande är ett så nytt fenomen att många lärare 
fortfarande känner sig osäkra på hur de ska lägga upp arbetet med att föra in IUP i 
undervisningen.
När det gäller lärarperspektivet visar vår empiriska studie att lärarens arbete med att 
synliggöra målen i undervisningen är ett arbete som alltid har pågått och att det inte är 
något nytt arbetssätt. Kan det vara så att lärare med flerårig erfarenhet av undervisning 
har målen i ”ryggmärgen”, eller har de inte uppmärksammat att IUP är en individuell 
planering med utgångspunkt från strävans- och uppnåendemålen? Utifrån elevens 
förutsättningar och förmågor uppmärksammas individens styrkor och svagheter och 
utifrån dessa formuleras delmål som eleven ska uppnå. Vi reflekterar över att det tar tid 
att införliva nya arbetssätt i skolan. Vi tror att det krävs ytterligare fortbildning om 
tolkningen av Lpo-94 och dess kunskapssyn. Vi stödjer oss på Jakobsson och
Lundström (2007) som beskriver att IUP som arbetssätt är en process som kräver 
fortbildning.
Med utgångspunkt från Vallberg Roths och Månssons (2005), UNESCO:s (2001) och
Wennbos (2005) kritik om att individuella utvecklingsplaner inte ses i relation till 
lärarens undervisning och den omkringliggande miljön, menar vi att namnet individuell
utvecklingsplan faktiskt leder tankarna till att det främst är en individuell plan som ska 
leda eleven till måluppfyllelse. Dock beskrivs föräldrars och lärarens ansvar när det 
gäller att stötta elevens lärande, vilket gör att elevens ansvar för måluppfyllelse fördelas 
mellan läraren och föräldrar. När det gäller den individuella utvecklingsplanens 
utformning observerar vi en viktig skillnad gentemot åtgärdsprogram som innehåller 
åtgärder på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi reflekterar även över att 
lärarens kunskapssyn gör sig gällande eftersom dennes uppfattning om hur barn lär, styr 
utformandet av IUP. Vi tänker då särskilt på hur den enskilde läraren planerar och 
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genomför sin undervisning för att individen ska nå sina mål, men även på balansen 
mellan sociala och kognitiva mål. 

Vårt resultat visar att eleverna upplever stor delaktighet kring upprättandet av IUP. 
Samtliga elever beskriver hur de är med och bestämmer om sina nya mål som ska 
formuleras. Ur elevens perspektiv ger det en hög grad av delaktighet och 
medbestämmande, men Wretman (2007) visar på risker med att låta elever alltför 
självständigt formulera mål eftersom de målen kan ha en tendens att inte nå upp till 
strävansmålen. Även UNESCO (2001) beskriver hur elever och föräldrar blir egna 
”läroplansmakare”. Vår tolkning är att när elever och föräldrar inte har djupare kunskap 
om de mål som finns enligt styrdokumenten finns risk att syftet med IUP urvattnas. När 
det gäller skolans formulerade mål menar psykolog Gunilla Carlsson Kendal i en 
debattartikel i Lärarnas tidning nr 19 (2007) att målen kan upplevas alltför svåra att få 
grepp om för vissa elever och då särskilt elever i behov av särskilt stöd. Hon poängterar 
att hjärnans funktioner vad gäller att organisera och planera är en komplicerad aktivitet 
som utvecklas först i vuxen ålder. Vi instämmer med Carlsson Kendal att skolan ställer 
stora krav på den enskilde eleven när det gäller att ta ansvar för och planera sin 
lärandeprocess. Även i vår studie framkommer att lärare anser det svårt att få elever att 
förstå och ta ansvar för sitt lärande. Vår erfarenhet från olika VFU-perioder visar att det 
finns elever som har svårigheter med att planera och sätta upp mål för sitt arbete. Lpo-
94 anger att vi som lärare ska utgå från att varje elev är nyfiken och aktivt 
kunskapssökande individer med lust att lära. Även om vår människosyn i grunden är 
sådan att alla människor kan och vill lära sig, så finns det elever i skolan som inte 
förmår att leva upp till lärarens och styrdokumentens förväntningar i flera hänseenden, 
varav eget ansvarstagande är ett. När vi kopplar dessa tankar till den individuella 
utvecklingsplanen menar vi att det är viktigt att i samverkansprocessen hjälpas åt med 
att sätta upp konkreta delmål som är realistiska att uppnå för individen. I det 
sammanhanget är föräldrarna en tillgång eftersom de känner sitt barn bäst och vet dess 
kapacitet. UNESCO (2001) beskriver vikten av en god relation mellan hem och skola 
för att på alla sätt kunna stötta eleven. Hofvendahl (2006) diskuterar i sin avhandling 
Riskabla samtal om de kommunikativa tillvägagångssätt som används när ett samtal 
utspelas mellan lärare, elev och föräldrar. Han menar att samtalet mellan de berörda 
parterna kan ses som del i lärandet för eleven. 

Vi reflekterar över att eleverna inledningsvis inte känner till begreppet individuell 
utvecklingsplan eller IUP. Däremot framkommer att de vet vilka individuella mål de 
har när vi samtalar och hänvisar till utvecklingssamtalet. Vi tycker det är ganska 
anmärkningsvärt om begreppet inte används i undervisningen så att eleverna kan få en 
naturlig koppling till ordet. Även om det kan ses som ett svårt och krångligt ord så 
brukar barn i allmänhet tycka om att lära sig nya och lite komplicerade ord. Kanske kan 
elevers omedvetenhet om begreppet IUP också hänga samman med att planen på en del 
skolor används som ett verktyg i skolan medan andra skolor endast ser IUP som
information om elevens förmåga, vilket vårt resultat också speglar.

När det gäller elevernas medvetenhet om de individuella målen i den individuella 
utvecklingsplanen förvånas vi något över att eleverna faktiskt kan återge hela eller delar 
av innehållet. Det betyder att eleverna har lärt sig att reflektera över sitt skolarbete och 
det är en bra egenskap att ha med sig i livet. Lpo-94 anger i strävansmålen 
metareflektion som en önskvärd kompetens i det livslånga lärandet. Det uttrycks som 
att eleven: 
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… lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 
att… formulera och pröva antaganden och lösa problem… reflektera över erfarenheter 
och… kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (Nätupplaga, s.10).

Medvetenheten om de individuella målen menar vi kan bidra till ett ökat 
ansvarstagande över sitt lärande hos eleven, vilket i så fall motsvarar delar av 
Skolverkets syfte med införandet av IUP (Skolverket, 2005). Genom våra intervjuer har 
vi även uppmärksammat att flertalet elever är medvetna om vad de behöver träna mera 
på. Vi reflekterar över om IUP har bidragit till denna reflektion hos eleverna eller om 
denna medvetenhet hade funnits ändå. Vår erfarenhet är att barn ofta är medvetna om 
sina styrkor och svagheter. Detta har också framkommit i våra intervjuer när eleverna 
vid utvecklingssamtalet beskriver hur de är delaktiga och formulerar mål. Det visar sig 
att målen ofta överensstämmer med lärarens och förälderns åsikter om vad eleven 
behöver arbeta extra med. Vår uppfattning är således med stöd från empirin att IUP kan 
bidra till en tydlighet och en påminnelse om vad det är som den enskilde individen ska 
arbeta lite extra med för att nå måluppfyllelse.

Vi upplever det som anmärkningsvärt att en grupp elever i vår studie uppger att läraren 
inte påminner dem om målen som finns i den individuella utvecklingsplanen. Däremot 
uppger hälften av eleverna att det är föräldrarna som påminner om målen. Det stämmer 
väl överens med vad föräldrarna i vår studie säger om hur ofta de påminner sitt barn om 
de mål som finns enligt den individuella utvecklingsplanen. Vår reflektion kring detta 
är, i samklang med lärarenkätens resultat, att läraren har ett flertal metoder som de 
använder i undervisningen för att medvetandegöra eleven om dennes mål, men trots det 
uppfattar inte eleven lärarens ansträngningar. Vad det beror på är svårt att säga, men vi 
har en tanke om att en sådan påminnelse måste vara verbalt och konkret uttalad samt 
riktad mot individen för att eleven ska uppfatta det personligt. Att föräldrars 
engagemang och medvetenhet om sitt barns mål enligt IUP är så omfattande var 
överraskande. Vi har tolkat de resultat vi fått genom enkäten såsom de framställs av 
föräldrarna, även om vi är medvetna om att föräldrar kanske inte vill medge att de inte 
tar del av sitt barns skolarbete. Vår studies resultat visar att cirka 10 % av föräldrarna 
uppger att de inte alls uppmärksammar sina barn på de mål som finns enligt IUP. Det 
vittnar om ett aktivt intresse hos föräldrar att vilja engagera sig i sitt barns skolgång, 
som vi anser att skolan ska ta vara på och uppmuntra. Även läroplanen stödjer oss i vårt 
resonemang om samverkan med hemmet. Lpo-94 anger att alla som arbetar i skolan 
skall: ”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
skolans innehåll och verksamhet” (nätupplaga, s.14). 

Vidare uppmärksammar vi att läraren inte för någon måldiskussion med eleverna 
utifrån de nationella målen i sin undervisning. Det leder till, som vi ser det, att eleverna 
blir dåligt medvetna om vad det är som förväntas av dem. Vi ser som en viktig 
lärarkompetens att ha förmågan att först tolka de nationella målen och sedan bryta ner 
och konkretisera dessa för eleven. Detta är som vi ser det ett svårt och komplicerat 
uppdrag som kräver fortbildning och mycket diskussion ute i arbetslagen. Vi noterar att 
Wretman (2007) är kritisk mot skolpolitiker på central nivå som inte har ombesörjt att 
fortbildning för lärare och skolledare har kommit till stånd i syfte att implementera 
Lpo-94. I lärarutbildningen efterlyser vi tydligare verktyg för att bryta ner kurs- och 
läroplansmål så att de kan förstås av elever såväl som föräldrar. Regeringens nya 
satsning enligt Lärarlyftet (Utbildningsdepartementet PM 2007 20 april) anger dock att 
lärares fortbildning främst ska ske genom ämnesfördjupningar i svenska och 
matematik. Vi noterar att regeringen inte satsar på att fördjupa lärares pedagogiska
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kompetenser, ej heller lärares förmåga att tolka och bryta ner kurs- och läroplansmål så 
att de blir begripliga för elever och föräldrar. Föräldrars medvetenhet om målen enligt 
kurs- och läroplaner är enligt Skolverket (2007) förutsättning för föräldrars delaktighet 
kring arbetet med IUP.

Vårt resultat visar att föräldrars uppfattning om syftet med den individuella 
utvecklingsplanen är att deras barn ska ges möjlighet att utvecklas och arbeta i sin egen 
takt och efter sin egen förmåga. Vi tycker det är intressant att föräldrar har en 
uppfattning om att deras barn själva kan avgöra takten, som vi ser det stämmer den 
uppfattningen inte överens med riktlinjerna för IUP. Med tanke på kursplanernas 
uppnåendemål för år 5 har alla elever samma mål att nå vid samma tidpunkt. Jakobsson 
och Lundström (2007) beskriver komplexiteten mellan att planen ska vara individuell, 
samtidigt som det finns nationella prov och gemensamma mål för alla elever. Även 
Skolverket (2007) och Vallberg Roth och Månsson (2005) beskriver denna 
missuppfattning som uppenbarligen finns bland föräldrar och menar att det i själva 
verket handlar om att hålla en viss takt i förhållande till förväntat resultat.

Vår studie visar att lärares motiv för att involvera eleverna i arbetet med IUP är att ge 
eleven ökat inflytande och ansvar för sitt eget lärande. Jakobsson och Lundström 
(2007) beskriver just IUP som ett verktyg för att göra eleven delaktig i sitt eget lärande. 
I likhet med vårt resultat beskriver författarna att eleven ska ges möjlighet att formulera 
egna mål men att det är läraren som är ytterst ansvarig för utformningen. Persson 
(2006) i Skolverket (2007) menar att det finns en uppenbar risk för lärarens 
professionalitet, om läraren i alltför hög grad tillmötesgår elevernas önskningar vad 
gäller målformuleringar. En annan aspekt som UNESCO (2001) pekar på är att elever 
och föräldrar görs till ”läroplansmakare” trots att de inte har tillräckliga kunskaper om 
de nationella målen.

I likhet med skolverkets rapport visar vårt resultat att det finns en liten grupp föräldrar 
som inte ser någon nytta med den individuella utvecklingsplanen. De känner sig inte 
heller tillräckligt insatta. Skolverkets (2007) studie om tillämpningen av IUP visar att 
föräldrar riskerar att bli distanserade när det gäller samverkansprocessen kring IUP 
eftersom de inte har tillräckliga kunskaper om de nationella målen. Vallberg Roth och
Månsson (2005) beskriver i sin artikel hur föräldrar i och med IUP fått ett vidgat ansvar 
för elevens lärande. Vi reflekterar över vad det kan innebära för elevens lärande. Har 
alla föräldrar intresse, möjlighet och förmåga att ta aktiv del i sitt barns skolgång?
Vallberg Roth och Månsson (2005) framhäver att föräldrars skiftande grad av 
engagemang kan medföra att elever ges olika förutsättningar för måluppfyllelse. Å 
andra sidan menar vi att elevers olika förutsättningar vad gäller stöd hemifrån är ett 
fenomen som alltid funnits, men då föräldrar ges ett utökat ansvar i och med införandet 
av IUP, tror vi, att klyftan mellan elevers olika förutsättningar till utvecklat lärande
möjligen kan öka.
För att knyta an till vår tidigare diskussion om att en liten grupp föräldrar i vår studie 
inte känner sig delaktiga i arbetet med den individuella utvecklingsplanen, reflekterar vi 
och återknyter till vår fråga i inledningen om hur samarbetet kan förbättras med dessa 
föräldrar. Bouakaz (2007) beskriver i sin avhandling att det finns föräldrar som inte har
de redskap som krävs för att kommunicera med skolan. Då syftar han bland annat på
kulturella skillnader och språkmässiga svårigheter i samspelet med den svenska skolan.
Även Diatchkova (2007) tar upp kulturskillnader som en försvårande omständighet för 
samverkan mellan hem och skola. Vi reflekterar över att IUP kan vara ett dokument 
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som kan leda till ett utvecklat samarbete mellan hem och skola. För att det samarbetet 
ska fungera krävs att föräldrar förstår informationen från skolan, vilket i så fall innebär 
att informationen behöver översättas till barnets och föräldrarnas hemspråk. Wennbo 
(2005) och Vallberg Roth och Månsson (2005) stödjer våra tankar och beskriver i sin 
studie hur IUP kan öppna en kommunikationskanal mellan hemmet och skolan.

Vår empiriska studie visar genom intervjuerna, att eleverna endast uppger att de har 
kognitiva mål i sin IUP. Vi tror att de sociala målen får stryka på foten för de kognitiva 
målen eftersom de sociala målen kan vara känsligare för elevens personlighet i en 
allmän handling. Vi funderar även över om läraren undviker att formulera sociala mål 
eftersom dessa kan uppfattas som kränkande för både eleven och föräldrarna. Vi 
uppfattar att det finns en komplexitet förknippat med att planen är en allmän handling 
kontra respekten för elevens integritet.

6.3 Slutsats

Syftet för vår studie har varit att få en uppfattning om hur lärare, elever och föräldrar 
samverkar i processen med den individuella utvecklingsplanen. I vår studie har vi fört 
ett argument om att en god samverkansprocess är av vikt för elevens måluppfyllelse. 
Detta argument menar vi har fått stöd genom vår studie då vi funnit att arbetet med IUP 
bör ses som en process där alla parter är viktiga.

Under arbetets gång har vi fått en förståelse för att IUP kan användas som ett verktyg 
för en utvecklad samverkansprocess eftersom planen blir ett konkret underlag att arbeta 
och kommunicera kring. Vi finner det positivt att elever i hög grad är medvetna om sina 
mål enligt IUP. Det menar vi kan bero på att eleven haft en hög grad av delaktighet när 
det gäller att formulera personliga mål under upprättandet av IUP. I inledningen 
beskriver vi den individuella utvecklingsplanen som en pusselbit, vilken möjligen kan 
bidra till ett mer medvetet lärande för eleven. Såväl litteratur som vår empiriska studie 
stödjer oss i den tanken. Bland annat beskriver Wennbo (2005) att den individuella 
utvecklingsplanen kan leda till att eleven upplever större delaktighet, vilket i sin tur 
leder till en större motivation för lärande. Hon gör en koppling mellan elevens 
utvecklade lärande och samhället och menar att om eleven utvecklas gynnsamt finns 
goda möjligheter att eleven blir en aktiv och demokratisk samhällsmedborgare.

Studien har gett oss en vidgad syn på samverkansprocessen kring IUP. Vi tänker då 
särskilt på att vi fått inblick i både hur lärare, elever och föräldrar ser på och uppfattar 
den individuella utvecklingsplanen och vad den kan bidra till när det gäller elevens 
möjligheter till ett utvecklat lärande. Vi har även tagit del av ett flertal av de 
implikationer som finns förknippade med arbetet kring IUP. Dessa har bidragit till en 
högre grad av medvetenhet om att arbetssättet kring IUP bland annat inte bara handlar 
om en produkt utan är i själva verket en ständig process som ska leda den enskilde 
eleven till ökad måluppfyllelse.
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6.4 Vidare forskning

Under vår pågående studie har vi funnit ett flertal intresseväckande vinklingar kring
IUP som skulle vara givande att undersöka närmare. Bland annat vore det intressant 
med en textanalys, det vill säga att undersöka hur skriftspråket i de individuella 
utvecklingsplanerna är utformat eftersom vi genom vår källitteratur tagit del av att det 
finns vissa svårigheter förknippade med att formulera elevernas mål så att de upplevs 
som positiva, motiverande och begripliga för eleverna. I det sammanhanget har vi även
noterat att det i den individuella utvecklingsplanen förekommer sociala mål i mindre 
utsträckning än kognitiva mål och att det möjligtvis kan bero på att lärare upplever 
svårigheter med att formulera målen så att de inte upplevs som kränkande för eleven. 

Vår studie har visat att IUP kan ses som en process eller som en produkt. Vi tycker det 
skulle vara intressant att göra en studie om hur lärare aktivt arbetar med den 
individuella utvecklingsplanen i undervisningen för att planen ska bli ett verktyg för 
elevens lärande. Vi tänker då närmast på vilka metoder och arbetssätt som lärare 
använder med utgångspunkt från den enskilde elevens mål enligt IUP, men även på hur 
lärares kunskapssyn påverkar och ligger till grund för lärarens tillvägagångssätt i 
undervisningen.
Vårt resultat har i likhet med Skolverket (2007) visat att det finns en liten grupp 
föräldrar som inte anser sig delaktiga i arbetet kring den individuella utvecklingsplanen. 
Det vore av intresse, att i en kvalitativ studie, ta reda på vilka åsikter som ligger till 
grund för föräldrars negativa uppfattningar om samverkansprocessen kring IUP samt 
vad som, enligt föräldrar, behövs för att utveckla en god samverkan mellan hem och 
skola.
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Bilaga 1

Bästa förälder/vårdnadshavare!

Vi är tre studenter som går sista terminen på lärarprogrammet, med inriktning mot 
tidiga åldrar, vid Högskolan i Skövde. Under den terminen ingår att skriva ett 
examensarbete. Vår undersökning vill syfta till att belysa samverkansprocessen mellan 
lärare, elev och föräldrar/vårdnadshavare i arbetet med individuella utvecklingsplaner 
(IUP). Bakgrunden till vår studie är regeringens beslut från den 1/1 2006 om införandet 
av individuella utvecklingsplaner (IUP) i skolan. Deltagandet är frivilligt men dina 
åsikter är viktiga för oss eftersom de kan bidra till ökad kunskap om 
samarbetsprocessen kring IUP. Din anonymitet garanteras och dina uppgifter kommer 
inte att användas i något annat sammanhang än i vår specifika studie.

Ifylld enkät lämnas via ditt barn till klassläraren i det bifogade kuvertet senast onsdagen 
den 24/10 2007.

Om du har några frågor om enkäten eller är intresserad av studiens resultat är du 
välkommen att kontakta oss.

……………………………………                       …………………………………
Lena Torstenfelt Regina Svensson
(XXX…….) (XXX…….)

………………………………………
Anneli Rajamäki Frykén
(XXX…….)



Bilaga 2:1

Frågeformulär/intervju till lärare angående 
delaktighet i samverkansprocessen kring IUP

Kön
□ kvinna
□ man

Ålder

□ 25-35
□ 36-45
□ 46-55
□ 56-65

Antal yrkesverksamma år som lärare

□ 0-5
□ 6-15
□ 16-25
□ 26-40

1. Hur förbereder du föräldrar/vårdnadshavare inför upprättandet av IUP?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................

2. Hur förbereder du eleven inför upprättandet av IUP?

……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

3. Hur viktigt tycker du det är att involvera föräldrarna/vårdnadshavarna i själva 
upprättandet av IUP?

□ Inte alls viktigt
□ Ganska viktigt
□ Viktigt
□ Mycket viktigt motivera ditt svar

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



Bilaga 2:2

4. Hur går det till när du involverar föräldrarna/vårdnadshavarna vid upprättandet 
av IUP?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Hur viktigt tycker du det är att involvera eleven i själva upprättandet av IUP?

□ Inte alls viktigt
□ Ganska viktigt
□ Viktigt
□ Mycket viktigt motivera ditt svar

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Hur går det till när du involverar eleven vid upprättandet av IUP?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. I vilken grad anser du att föräldrar/vårdnadshavare är medvetna om läroplanens 
mål och syfte enligt din åsikt?

□ Inte alls medvetna
□ Ganska medvetna
□ Medvetna
□ Mycket medvetna

8. I vilken grad anser du att föräldrar/vårdnadshavare är medvetna om de olika 
ämnenas uppnåendemål som finns angivna i respektive kursplan?

□ Inte alls medvetna
□ Ganska medvetna
□ Medvetna
□ Mycket medvetna

9. På vilket sätt anser du att du kan öka föräldrars/vårdnadshavares medvetenhet 
om läroplanens mål och syfte?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



Bilaga 2:3

10. På vilket sätt får föräldrarna/vårdnadshavarna tillgång till sitt barns upprättade 
IUP?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11. På vilket sätt får eleven tillgång till sin upprättade IUP?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

12. Hur viktigt tycket du att det är att eleven är medveten om sina individuella mål 
enligt IUP?

□ Inte alls viktigt
□ Ganska viktigt
□ Viktigt
□ Mycket viktigt motivera ditt svar

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Hur går det till när du medvetandegör eleven om sina individuella mål enligt 
IUP?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

14. Skulle du vilja förändra ditt sätt att arbeta när det gäller samverkansprocessen 
kring IUP?

□ Nej
□ Till viss del
□ Ja
□ Ja, i hög grad motivera ditt svar

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

15. Hur skulle det i så fall gå till?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!



Bilaga 3

Intervjufrågor till elever

1. Vet du vad en individuell utvecklingsplan (IUP) är för något?

2. Har du en sådan? Kan du berätta för mig vad som står i din IUP?

3. Vet du varför man skriver en IUP?

4. Vet du vad det står i din IUP?

5. Vet du vilka dina mål är?

6.  Vem bestämmer vad som ska stå i din IUP?

7. Tycker du att du fick vara med och bestämma vad som skrevs i den och på 
vilket sätt i så fall?

8. Tycker du att de målen som skrevs ner är viktiga för dig? 

9. När du arbetar i skolan, tänker du då någon gång på målen som finns i din IUP? 

10. Är det någon som påminner dig om målen i din IUP? 

11. Vem gör det i så fall/lärare, föräldrar eller tänker du på dem själv?

12. Vem, tycker du, har mest nytta av IUP:n?

13. Finns det något mer som du vill säga/berätta om IUP?



Bilaga 4:1

Enkätfrågor angående föräldrars/vårdnadshavares 
delaktighet i samverkansprocessen kring IUP

1. Känner du till begreppet individuell utvecklingsplan (IUP)?

□ Ja
□ Nej

2. Har du varit med och upprättat en individuell utvecklingsplan för ditt barn?

□ Ja
□ Nej

3. Vet du vad syftet är med en IUP?

□ Ja
□ Nej

□ Om ja, beskriv vad du vet

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4. Upplever du att läraren ger dig möjlighet att förbereda dig inför upprättandet av 
ditt barns IUP?

□ Ja
□ Nej

Om du svarade nej på fråga 4 hoppa över fråga 5 & 6.

5. På vilket/vilka olika sätt fick du möjlighet att förbereda dig inför upprättandet 
av IUP? (Flera alternativ är möjliga)

□ Informationsblad från skolan angående kurs- och läroplansmål
□ Muntlig information på föräldramöte
□ Ingen förberedelse
□ Annat sätt, nämligen

…………………………………………………………...............................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................



Bilaga 4:2

6. Anser du att informationen från skolan är tillräcklig för att du ska känna dig 
förberedd inför upprättandet av ditt barns IUP?

□ Ja
□ Nej

7. I vilken grad är du medveten om läroplanens mål och syfte?

□ Inte alls medveten
□ Ganska medveten
□ Medveten
□ Mycket medveten

8. I vilken grad är du medveten om de olika ämnenas uppnåendemål som finns 
angivna i respektive kursplan?

□ Inte alls medveten
□ Ganska medveten
□ Medveten
□ Mycket medveten

9. I vilken grad är du medveten om ditt barns upprättade mål enligt den 
individuella utvecklingsplanen?

□ Inte alls medveten
□ Ganska medveten
□ Medveten
□ Mycket medveten

10. Hur viktigt tycker du det är att du som förälder/vårdnadshavare är delaktig i 
själva upprättandet av IUP?

□ Inte alls viktigt
□ Ganska viktigt
□ Viktigt
□ Mycket viktigt

11. Upplever du som förälder/vårdnadshavare att du ges möjlighet att påverka vad 
som skrivs i ditt barns IUP?

□ Nej, ingen alls
□ I någon mån
□ Ja
□ Ja, stor möjlighet



Bilaga 4:3

12. I vilken grad uppfattar du som förälder/vårdnadshavare att du uppmärksammar 
ditt barn på de mål som finns att uppnå enligt IUP?

□ Inte alls
□ Någon gång
□ Ganska ofta
□ Ofta

13. Har du några andra kommentarer angående IUP?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tack för din medverkan!'


