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Abstract 

My purpose of the investigation is to enter deeply into the knowledge of the Individual plan of 

the development and to examine how teachers, pupils and parents look at the Individual plan 

of the development and the purpose of the Individual plan of the development in school.     

My question of the main problem in this investigation was to examine the expectation on the 

Individual plan of the development from teachers, pupils and parents and if the Individual 

plan of the development has been influence the cooperation of parents and the influence of the 

pupils also how and if  teachers, pupils and parents apprehend some kinds of changes. 

The review of the literature begin with a closer study about our document of control, witch are 

the curriculum of the compulsory school (Lpo 94), The National Agency for Education 

General Advice for the Individual plan of the development (2005), a study of the development 

of the cooperation of the parents and the influence of the pupils under the years of research 

about it.  

I have in my investigation used qualitative interview in different forms like the ordinary 

interview, interview on telephone and focussed group interview with teachers, pupils and 

parents. The result of my conclusion from the investigation is that the information and the 

knowledge of the Individual plan of the development are important to be able to increase the 

influence from the pupils and a different cooperation from the parents in the development of 

the school with the Individual plan of the development. My examination is small and not 

generalised but I believe that it still can represent the attitude of the Individual plan of the 

development. The consequence of the investigation shows that pupils and parents have vague 

idea of the Individual plan of the development. The teacher show three widely, differing 

opinions of expectation of the Individual plan of the development. 

 

Keyconfusion: Individual plan of the development, teacher, influence of the pupils, 

cooperation of the parents. 

 

  

 

 

 



 

Sammanfattning 

Mitt syfte med undersökningen är att fördjupa kunskaperna om IUP och undersöka hur lärare, 

elever och föräldrar ser på IUP, samt den Individuella utvecklingsplanens syfte i skolan.  

Min problemformulering är att undersöka förväntningar på IUP från lärare, elever och 

föräldrar om IUP har påverkat föräldrasamverkan och elevinflytande samt hur och om lärare, 

elever och föräldrar uppfattar några förändringar. 

Litteraturgenomgången inleds med en närmare studie kring våra styrdokument, det vill säga 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94), Skolverkets Allmänna råd för 

Individuella utvecklingsplaner (2005), en studie av utvecklingen av föräldrasamverkan och 

elevinflytande under åren samt forskningen om det.   

Jag har i min undersökning använt kvalitativ intervju i olika former såsom vanliga intervjuer, 

telefonintervjuer och fokuserade gruppintervjuer med lärare, elever samt föräldrar.   

Mina slutsatser från min undersökning är att informationen och kunskapen om IUP är viktig 

för att få ett ökat inflytande från elever samt en förändrad samverkan från föräldrar i skolans 

utvecklingsarbete med de Individuella utvecklingsplanerna. Mitt arbete är litet och inte 

generaliserbart men jag tror att det ändå kan representera synpunkter på IUP. 

Resultatet visar att elever och föräldrar har vaga föreställningar om IUP. Läraren visar tre vitt 

skilda perspektiv på förväntningar över IUP.  

 

Nyckelbegrepp: Individuell utvecklingsplan, lärare, elevinflytande, föräldrasamverkan 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

Mitt intresse för Individuella utvecklingsplaner, IUP, började redan under hösten 2005. Så när 

vi på skolan började studera IUP inför införandet i januari 2006 bildades en mindre grupp 

(IUP-gruppen) anslöt jag mig till denna. Jag började från grunden med att läsa in litteratur 

från regeringen, skolverket, skolutvecklingsmyndigheten och tidskrifter som berörde ämnet, 

jag gick även på ett antal föreläsningar tillsammans med kollegor från skolan. Efter det 

använde vi på skolan lärande samtalsformer som en metod till att börja diskutera hur vi 

definierade innehållet i en IUP. Under hösten diskuterade all personal i mindre grupper de 

sociala utvecklingsmålen, Vilka definierades med orden; empati, ansvar, självkänsla, 

självbild, samspel/samarbete. Tanken med att starta med de sociala utvecklingsmålen var att 

all pedagogisk personal ska kunna medverka på studiedagar med att definiera orden. Arbetet 

bestod i att tydliggöra hur vi arbetar med målen på skolan, från den enskilda individen till 

gruppen och vidare till organisationen. Under våren har arbetsgrupperna tagit fram ett helt 

batteri med frågor till de sociala utvecklingsmålen som kommer att användas vid elevsamtal 

som lärare har med eleverna inför utvecklingssamtalet. Kunskapsutvecklingsmålen arbetas 

med parallellt, klasslärarna arbetar med att bryta ner dem för att kunna tydliggöra målen för 

elever och föräldrar. Mitt syfte med undersökningen är att fördjupa kunskaperna om IUP och 

undersöka hur lärare, elever och föräldrar ser på IUP, samt den Individuella 

utvecklingsplanens syfte i skolan.  

När de första utvecklingssamtalen med IUP hålls nu under våren finns det en del 

förväntningar på IUP. 

 En fråga jag ställer mig är:  

• Vilka förväntningar har lärare, elever och föräldrar på de individuella 

utvecklingsplanerna? 
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1.2. Definition av begreppen 

Med ordet förväntning menas att det finns en förhoppning om att något ska infrias, visa sig på 

ett tänkbart sätt för de medverkande. 

Med ordet lärare avses all pedagogisk personal. 

Flising (1996) betonar utifrån sina intervjuundersökningar med ett flertal föräldrar att de inte 

skiljer mellan begreppen samverkan, samarbete, medverkan och inflytande. Föräldrarna ser 

dem som synonymer. Jag har valt att använda begreppet samverkan i mitt arbete eftersom jag 

ser det som ett överordnat begrepp som innefattar begreppen samarbete, medverkan och 

inflytande. Begreppen samarbete, medverkan och inflytande ser jag som förutsättningar för 

samverkan mellan föräldrar och skola.  

Vårdnadshavare är ett gemensamt ord för föräldrar och fosterföräldrar, vilka har omsorgen 

och tillsynen om barnen. 
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2. Individuella utvecklingsplaners roll i skolan 

IUP, den Individuella utvecklingsplanen beskrivs i våra styrdokument, det vill säga läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94), Skolverkets Allmänna råd för Individuella 

utvecklingsplaner (2005), en studie av utvecklingen av föräldrasamverkan och elevinflytande 

under åren samt forskningen om det.  

Till grund för Lpo 94 ligger propositionen, En ny läroplan (Prop. 1992/93:220), där betonar 

man att innehållet i utvecklingssamtalen ska beslutas på lokal nivå.  

Skolan har ett ansvar för att föräldrar och elever får relevant information och bedömning av 

elevens kunskapsutveckling i olika ämnen och studieteknisk förmåga samt sociala förmågor 

såsom självständighet, samarbetsförmåga. Detta sker när föräldrar och elever träffar läraren 

vid utvecklingssamtalet, då den Individuella utvecklingsplanen skrivs ned. IUP är det 

dokument som sammanfattar elevens individuella kunskapsmål för att nå läroplanens 

uppnående mål samt de förmågor som eleven bör utveckla. Skillnaden mellan IUP och 

utvecklingssamtal är att IUP är den individuella utvecklingsplanen, vilket är det skriftliga 

sammanfattande dokumentet som undertecknas vid utvecklingssamtalet av läraren och eleven 

samt föräldrarna. 

 

 

2.1. Styrdokumenten i samband med grundläggande värden, ansvar och 

inflytande samt samarbete 

I grundskolan har lärare ett antal styrdokument att rätta sig efter, såväl skollagen som Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1998). I skolans värdegrund och uppgifter för skolan betonas att 

det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk grund. 

 I Skollagen kan man utläsa följande: 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 

och en som verkar inom skolan skall främja  aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1kap. 2 §)   

(Utbildningsdepartementet, 1998, sid. 5). 
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   Vad det beträffar Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) finns det föreskrifter under 

rubriken rättigheter och skyldigheter om vad skolan skall informera elever och 

vårdnadshavare/föräldrar om. Det handlar främst om att ge eleven och vårdnadshavaren 

förutsättningar och möjligheter till att kunna ha inflytande och att påverka den enskilda 

skolan. Vad det gäller Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) finns det föreskrifter under 

rubriken skolans uppdrag vad skolan skall sträva efter, och underlätta lärande för individen 

och stödja familjen i ansvarat om barnens fostran och utveckling genom samarbete. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling 

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

 (1kap.2), (Utbildningsdepartementet, 1998, sid. 7). 

Under mål och riktlinjer i Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) finns föreskrifter om 

elevens ansvar och inflytande.  

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, 

skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön 

samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.  Enligt 

skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 

arbetsformer (1kap. 2 §)  

(Utbildningsdepartementet, 1998, sid. 15). 

   I Lpo 94(Utbildningsdepartementet, 1998)  finns två slag av mål, dels mål att sträva mot och 

mål att uppnå för varje elev. Vidare kan man läsa i läroplanen 94 (Utbildningsdepartementet, 

1998) vilka riktlinjer som gäller för alla som arbetar i skolan samt att läraren utifrån de lokala 

målen för verksamheten utformar undervisningsmålen tillsammans med eleverna. Målen samt 

elevgruppens behov och förutsättningar är utgångspunkten för vilket arbetssätt läraren väljer.  

   Vad det anbelangar kontakterna mellan skola och föräldrar finns det föreskrifter under 

rubriken skola och hem. Skolan är skyldig att hålla kontakten med barnets vårdnadshavare 

och tillsammans har de ansvar för elevens skolgång. Vidare kan man läsa om riktlinjer för alla 

som arbetar i skolan, vilka skall samarbeta, samt att läraren skall informera vårdnadshavare 

om skolsituationen och läraren skall även hålla sig informerad om elevens personliga situation 

med all respekt för elevens integritet. 

    När det gäller kontakten mellan hem och skola anges den grundläggande kontaktformen 

vara muntlig information. Den kan ha formen av utvecklingssamtal, som är något annat än 

kvartssamtalet vilket hölls tidigare menar Flising, Fredriksson och Lund (1996) . 
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   Betygsystemet är mål och kunskapsrelaterat, i detta mäts hur väl eleverna uppnått kraven i 

de olika ämnenas kursplaner. Inför skrivandet av individuella mål ses de övergripande målen 

över kursplanens mål och den lokala arbetsplanens mål ses över. Efter det skriver varje 

individ sina egna delmål, inom de gemensamma målen, för att nå uppnående målen. 

Arbetssättet och innehållet överlåts till stor del till skolorna, de enskilda lärarna och eleverna 

samt även föräldrarna i viss mån. Det är väsentligt för elevernas utveckling är att 

utvärderingar och reflektioner görs på alla nivåer. Föräldrar och elever ges ett verkligt 

inflytande i skolan och rektor har en klarare roll som pedagogisk ledare, chef och ansvarig för 

att läroplanen genomförs. 

   Föräldrar och elever får fler beslut att fatta som t.ex. att välja skola, vilken återkoppling och 

information man vill ha, när man önskar skriftlig information, vilka fördjupningar samt vilka 

ämnesval eleven vill göra.  I och med införandet av Lpo 94 förväntas föräldrarna spela en mer 

aktiv roll i skolan. Föräldrar får möjlighet att delta i utarbetandet av lokala arbetsplaner och 

kommunala skolplaner (Flising et al. 1996). 

 

2.2 Skolverkets allmänna råd 

I de allmänna råden från skolverket finns rekommendationer till stöd hur skolans författningar 

som lagar, förordningar och föreskrifter kan användas. För den individuella utvecklingsplanen 

finns allmänna råd som riktar sig till lärare, skolledare och annan personal i grundskolan, den 

obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. De allmänna råden ska tjäna som 

handledning och underlag vid utformandet av individuella utvecklingsplaner för eleverna. 

 

2.2.1 Allmänna råden till IUP 

   I de allmänna råden (Skolverket, 2005) finns några utgångspunkter för den individuella 

utvecklingsplanen, där påvisas att skolan bör ha en grund för att kunna ge elev och 

vårdnadshavare information om varje elevs kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

Elevens sociala utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas med utvecklingssamtal som 

återkommer med minst ett varje termin. 

   I de allmänna råden betonas även att det är skolans åläggande att se till att eleven får 

undervisning som är individuell och att deras undervisning planeras och följs noga genom 

skoltiden. I kommentarer till de allmänna råden skriver skolverket (Skolverket, 2005) att 

utveckling och lärande sker i samspel och kommunikation med andra personer. Det är viktigt 

att understryka när det gäller individualisering att det inte är samma som enskilt arbete. 
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   För att kunna följa upp elevens lärande och se över de insatser som är vidtagna samt 

eventuellt sätta in nya åtgärder är en utvärdering till stor hjälp. En utvärdering av arbetet där 

elevens och lärarens skriftliga och individuella anteckningar finns med i ett systematiskt 

dokumenterande som t.ex. portfolios och loggböcker. Även lärarens egna anteckningar och 

elevers självvärderingar är till hjälp vid utvärderingen av arbetet. Denna dokumentation 

skapar en tydlighet för eleven, vårdnadshavaren och läraren vid utvecklingssamtalen. 

Motivationen för eleven stärks när eleven blir varse om sina framsteg i utvecklingen, men 

även själförtroendet förstärks med en tydligare struktur där eleven själv ser att målen är 

uppnådda. Vårdnadshavare informeras om elevens utveckling i förhållandet till skolans mål. 

Skolledare, arbetslag och lärare får även underlag till fortsatt planering av sitt arbete med 

eleven. För att kunna ge en helhetsbild av eleven lärande är det viktigt att samliga elevens 

lärare medverka i utvärderingen och bedömningen av elevens resultat och de insatser som 

gjorts för att eleven ska kunna nå upp till de uppsatta målen. Läraren ansvarar för att eleven 

får möjlighet att i sitt dagliga arbete får träna sig i att se sitt eget lärande för att kunna beskriva 

det, men även sina kunskaper.  Lärarens summerande observationer och värderingar bildar 

grund för utvecklingssamtalet som i sin tur ligger till grund för den individuella 

utvecklingsplanen. Lärarens bedömning av elevernas lärande och resultat ska vara sakliga och 

utgå ifrån den dokumentationen samt den analys av var eleven står i sitt förhållande till 

läroplanens och kursplanernas mål. Det ska även finnas med delmål som tidigare satts vid 

tidigare utvecklingssamtal. Det får inte innehålla några värderingar av elevens personliga 

egenskaper. De allmänna råden betonar i sina kommentarer att 

 utvecklingssamtalet ska ge information om och göra elevens utveckling och 

lärande synligt i relation till såväl läroplanens övergripande mål som mål att 

uppnå och att sträva mot i de olika ämnenas kursplaner  

(Skolverket, 2005, sid. 11). 

   En förutsättning betonar man i de allmänna råden (Skolverket, 2005) är att målen är kända 

för dem som deltar i utvecklingssamtalet, eleven och vårdnadshavaren bör ha fått den 

informationen och möjligheten att förbereda sig så att de kan ta aktiv del i samtalet. Allmänna 

råden framhåller att utvecklingssamtalen ska vara ett samtal mellan jämlika parter som lyssnar 

på varandras synpunkter och uppfattningar. 

   Underlaget för lärarens och arbetslagets planering utgörs av skolans samlade bild och 

systematiserade kunskap om varje elevs kunskapsutveckling. Vilket i sin tur även ger skolan 

en samlad bild över sin verksamhet samt möjlighet att förtydliga de behov av utveckling som 

finns på såväl grupp-, ämnes- som skolnivå. 
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   I de allmänna råden för IUP finns följande intentioner med syfte att förbättra samarbetet 

mellan lärare, elev och föräldrar. De är följande: 

• ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den 

egna utvecklingen 

• ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier 

• konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska utvecklas i 

riktning mot målen 

•  stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella 

planeringen 

•  skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola 

(Skolverket, 2005,  sid. 13). 

   I de allmänna råden uttrycks vikten av att IUP tydligt klargör vilka åtgärder/åtaganden som 

de individuella utvecklingsplanerna ska innehålla. Det är viktigt att IUP åskådligt framställer 

vilka åtgärder som ska göras av skolan och vilka åtaganden som eleven och vårdnadshavare 

kan göra för att eleven ska lyckas i skolarbetet och att planen bygger på elevens dugligheter, 

intressen och starka sidor. Det är viktigt att IUP formulerar positiva förväntningar på eleven. 

Utvecklas och växa kan alla människor göra. Forskning visar att lagom höga och positiva 

förväntningar har stor betydelse för elevens framgång i skolarbetet. Det är viktigt (Skolverket, 

2005) att satsningar och ändringar planeras och beskrivs på ett sådant sätt att elevens 

självuppfattning och självtillit bibehålls och förstärks. 

 

 

2.2.2 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 

De allmänna råden (Skolverket, 2005) betonar att alla ska ha en individuell utvecklingsplan, 

men den ersätter inte åtgärdsprogrammet. Vilket kan upprättas när som helst under skolåret 

till skillnad från IUP som upprättas i samband med utvecklingssamtalet.. 

   Många av eleverna når läroplanens och kursplaneras mål. Men en del kan behöva ha både 

IUP och ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst under året för de 

elever som riskerar att inte nå de gemensamma uppnående målen som Lpo 94 har uppsatt vid 

slutet av år fem samt vid det nionde skolåret men IUP upprättas vid utvecklingssamtalet. Så 

fort det framkommit från läraren eller från vårdnadshavaren att eleven behöver särskilt stöd 

ska behovet utredas och ett åtgärdsprogram upprättas i vilket skolan beskriver de åtgärder som 

ska göras. Dessa insatser bör utgå från en analys av undervisningen och den omgivande 
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miljön, det är dock vanligt att förklara elevers svårigheter som brister och egenskaper hos 

individen. Det som hamnar i fokus är ofta de individinriktade insatserna. Svårigheter i skolan 

kan mycket väl bero på och/eller förstärkas av sådana omständigheter som arbetssätt, 

inlärningstakt, grupperingar och grupprocesser, organisation, förhållningssätt och 

förhoppningar, relationer i och utanför skolan. 

   De allmänna råden (Skolverket, 2005) betonar att det är viktigt att stödinsatserna har som 

utgångspunkt den gjorda kartläggningen samt den analys som har gjorts över elevens hela 

skolsituation samt att de utförda åtgärderna fortlöpande följs upp och utvärderas.  

 

   I Grundskoleförordningen, Skolverket (2005) finns bestämmelser om individuella 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogram, där betonas även att informationen inte får vara 

skriven som betyg. 
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2.3 Föräldrasamverkan 

Begreppet samverkan definieras under 1.2 på sidan 2. Enligt FN: s konvention om barnets 

rättigheter är det föräldrarna som har huvudansvaret för barnets fostran och utveckling. Så 

länge som barnet inte är myndigt är det föräldrarna som, i samråd med barnen, har att fatta de 

avgörande besluten. Grundutbildningen är obligatorisk och samhället fastställer läroplanerna. 

Men inom dessa givna ramar har föräldrarna rätt att både välja utbildning för barnen och att 

ha inflytande över hur utbildningen utformas. Föräldrarna ska stödja barnen i deras 

skolarbete, men för att göra det måste föräldrarna veta hur det är upplagt och känna tillit till 

den pedagogik som tillämpas. Föräldrar har rätt att bevaka kvaliteten i utbildningen, liksom i 

den miljö där barnen vistas en stor del av dagen.  Egentligen borde en nära samverkan mellan 

barn, föräldrar och personal i barnomsorg och skola vara en självklarhet menar Lars H 

Gustafsson, ordförande i Riksförbundet Hem och Skola år 1996, i sitt förord till boken 

Föräldrakontakt, av Flising et al. (1996, sid.9). 

 

 

2.3.1 Föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv 

   Hur samhället ser ut och vilken funktion skolan har i samhället är beroende och avgörande 

för föräldrarnas samverkan och relationer till skolan. 

   Många föräldrar ogillade att barnen gick i skolan i stället för att arbeta, när den allmänna 

skolplikten infördes 1842. Föräldrarnas missnöje riktades mot läraren som också hade 

klagomål på föräldrarna, vilka hindrade skolarbetet genom likgiltighet för och okunnighet om 

skolan.  

   Under 1920-talet var kontakten mellan hemmen och skolan om man bortser från protesterna 

mot skolplikten och att föräldrarna vägrade skicka sina barn till skolan, i skolstrejk, ganska få. 

De flesta föräldrar hade ingen kontakt alls med skolan, men på landet kände läraren oftast 

föräldrarna.  

   Vidare under 1940-talet var arbetsfördelningen mellan hemmen och skolan tydlig. Barnen 

uppfostrades och sköttes av föräldrarna i hemmen medan läraren bestämde i skolan.  Hemmet 

kontaktades bara när det uppkom allvarliga problem, av skolan eller tvärsom. Barnen gick i 

sex eller sju år i skolan och fick sina betyg. Föräldrar som hade en strävan om att deras barn 

skulle fortsätta läsa var få och de hade förmodligen mer kontakt med skolan (Flising et al. 

1996). Under tiden har synen på föräldrarna och deras förhållande till skolan förändrats.   
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Nu ser man på föräldrarna som människor med värdefulla åsikter och kunskaper som kan 

utgöra en resurs i skolan, förut gick riktningen mot att man såg föräldrarna som en grupp som 

skulle informeras och påverkas. 

   Mellan åren 1940-1980 har ett stort antal reformer av det svenska skolväsendet genomförts. 

Utredningen, (SOU 1946:31),  från 1940 beskriver hemmets uppgift och ansvar för barnen 

och hur skolan skulle möta och påverka föräldrarna. Utredarna menade att skolan och hemmet 

hade samma intresse men det rådde i praktiken motsättningar vilket utredarna trodde berodde 

på att föräldrarna hade för lite kännedom om skolan och att lärarna visste för litet om barnens 

hemförhållanden vilket även kan gälla i dagens skola. Olika förslag på former för kontakter 

mellan hem och skola diskuterades fram från utredningen. Klassmöten med tre eller fyra 

moment rekommenderades. De skulle bestå av ett kombinerat klassmöte och åhörardag. 

Föräldrarna skulle först få se barnen i arbete, barnen skulle visa någon underhållning och 

sedan skulle barnen skickas hem och föräldrarna skulle vara kvar och diskutera olika 

uppfostringsfrågor med läraren. Föräldrarna skulle även ges tillfälle till att få träffa sin lärare 

enskilt för att rådfråga men utredarna rekommenderade även en form av studiecirklar för att 

kunna ge föräldrafostran (SOU 1946:31).  

   I 1948 års skolkommission betonades starkt den personliga kontakten mellan lärare och 

föräldrar i det enskilda samtalet. Kunskapsförmedling var inte huvudmålet för skolan utan 

personlighetsutvecklingen var starkare, menar Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997).  

I skolberedningens betänkande från 1957 (SOU 1961:30) lägger man ett mycket stort ansvar 

på föräldrarna när det gäller barnens situation i skolan samtidigt betonades hur viktigt det var 

att fostran i hemmet överensstämde med skolans mål.  

   Under 1960 – talet infördes den nya grundskolan. I 1962 års läroplan förtydligades att hem, 

skola och samhälle skulle ha kontakt med varandra, deras gemensamma uppgift var att bidra 

till elevens utveckling (Adelswärd et al. 1997). Föräldrarna informerades om skolans 

arbetsmetoder, läraren började med mottagningstider för samtal med föräldrar samtidigt 

började skolan med kontaktböcker, klassmöten och åhörardagar. 

   Utredningarna som följer under de senaste decennierna behandlar frågan om föräldrars 

medverkan och inflytande i skolan. SIA- utredningen (SOU 1974:53) föreslog bestyrelser och 

skolnämnder som beslutsorgan på varje skola men varken bestyrelser eller skolnämnder kom 

att inrättas.  

   I Hem och Skola - utredningen (SOU 1980:21) framhålls att ett ökat föräldrainflytande är 

både en förutsättning för och en möjlighet till att i större utsträckning än tidigare få 

föräldrarna att engagera sig i och ta ett medansvar för sina barns skola. Utredningen föreslog 
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att föräldrarna genom föräldraförsäkringen skulle ges rätt till ledighet från arbetet för att 

besöka skolan, en dag per barn och läsår vilket utökades till två dagar längre fram (Lund & 

Nilsson, 1992). 

   Under 1980 – talet tonades bedömningen av eleven ner vid samtalet till förmån för 

informationen om eleven.  Det framhölls att skolan var skyldig att ta kontakt med föräldrarna 

till samtliga barn vid två gånger per läsår en halvtimme rekommenderades i tid. Det var 

viktigt att både eleven och föräldern skulle ta aktivare del av samtalet och elevens 

skolsituation skulle vara ett centralt ämne i föräldrasamtalet (Adelswärd et al. 1997). 

 

2.3.2 Vad säger forskning om föräldrasamverkan 
 

Forskning om föräldrasamverkan i skolan är intressant både för lärare och föräldrar. 

Flising et al. (1996) menar att de aktiva lärarna känner till hur stor betydelse 

föräldraengagemanget är för samarbetet mellan föräldrar och skola. 

Vidare har Flising et al. (1996) från sin forskning delat in föräldraengagemangets begrepp i 

nedanstående punkter: 

1. Föräldrar som väljer skola 

Föräldrar fick rätt att välja skola åt sitt barn. Fram till början av 1990-talet var svenska 

föräldrar och elever hänvisade till den närmast belägna skolan, efter valfrihetsreformen 

och skolpengens införande kom skolorna att utsättas för konkurrens vilket gjorde att även 

andra skolor med andra huvudmän än kommunen startades. 

2. Föräldrauppgiften  

Föräldrar som skapar bästa möjliga förutsättningar för barnets lärande. 

Med det menas att föräldrarna ser till att deras föräldrauppgift sköts, såsom att se till att 

barnen sover äter frukost har rätt kläder och är utrustade inför skoldagen samt gör sina 

läxor i lugn och ro. 

3. Förälders roll som stöttare i skolarbetet 

När föräldern är välinformerad om skolans arbetssätt för att på ett bra vis kunna stödja det 

egna barnets studier, då är föräldern är delaktig i ett seriöst samarbete runt barnet. 

Kontakter ska knytas för att problem inte ska uppstå och inte när problem har uppstått, där 

är utvecklingen av kvartsamtal till utvecklingssamtal en bidragande länk. 

4. Föräldrar som aktiva åskådare  

Med det menas att det är föräldern som visar vad han/hon anser är viktigt i barnens 

skolarbete. Det är lika viktigt att vara publik på luciamorgonen, fråga efter resultatet på 
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matteprovet, läsa igenom uppsatsen som ska lämnas in i morgon eller att medverka på 

hockey- träningen.  

5. Föräldern som medhjälpare 

När föräldern ställer upp som föredragshållare eller ordnar studiebesök på sin arbetsplats 

men även när föräldern finns med som hjälplärare i skolan.  

6. Föräldrar som medbestämmare 

Att få möjligheten att vara delaktig när beslut fattas om verksamheten i skolan. Det här är 

en förutsättning för föräldrarna att få inflytande i skolan. 

 

2.3.3 Forskning och undersökning av föräldrarnas syn på inflytande och attityder på 
samverkan. 
  

De officiella dokumenten säger att föräldrar ska utöva och ha möjlighet att utöva inflytande 

på verksamheterna. Föräldrar lägger in olika innehåll i begreppet inflytande oavsett vad 

forskare, politiker eller byråkrater anser att innebörden borde vara. Flising et al. (1996) har 

valt att i sin undersökning om inflytande att bryta ner begreppet i mer konkreta beståndsdelar 

så att föräldrar och personal/lärare som ska samverka hamnar på samma plan.  

1. Vara med och planera verksamheten 

2. Komma med synpunkter och idéer som behandlas seriöst av personalen/lärarna 

3. Vara med och diskutera verksamheten 

4. Samarbeta kring det egna barnet 

5. Inget inflytande 

  (Flising et al. 1996, sid. 156). 

   Flising (1996) visar på en tämligen klar bild dels hur föräldrar vill bli bemötta i skolan dels 

vilket inflytande föräldrarna önskar i skolan. Nämligen att föräldrar vill bli sakligt och 

vördnadsfullt behandlade, de vill även betraktas som kompetenta människor med kunskaper 

och färdigheter som andra områden än de pedagogiska. Föräldrar vill få genomtänkta svar på 

de frågor som de ställer, bli bemötta med professionella argument när de ifrågasätter, komma 

med förslag och idéer. 

   En annan form av inflytande som föräldrar frågar efter är samarbete kring det egna barnet. 

Föräldrarna vill samtala om vad deras barn kan, vill och behöver och de räknar med sig att 

personalen om möjligt tillgodoser detta. Det finns föräldrar som anser att de är nöjda med det 

lilla inflytande som de har och att de är nöjda med den verksamhet som finns. De menar att 

om de skulle märka att deras barn inte skulle trivas och om skolan inte skulle fungera skulle 
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de kräva mer insyn och lägga ner all sin energi i världen på detta. Det kan sägas vara ett latent 

inflytande som dessa föräldrar efterspråkar menar Flising et al. (1996). 

   Forskarna Johansson och Wahlberg-Orving (1993) har undersökt ett antal låg- och 

mellanstadieskolor när det gäller klassmöten, föräldradeltagande i undervisningen, samtal, 

klassrumsbesök och arbetsplatsbesök. Undersökningens resultat visar att föräldrarna är en 

resurs i skolan under förutsättning att de ges tillfällen till inverkan. Föräldrarna visar på att de 

anser sig ha goda möjligheter att hjälpa till i skolan om de får möjlighet till inflytande. 

För att ett ökat samarbete ska kunna utvecklas är läraren en nyckelfigur vars förhållningssätt 

har stor betydelse påvisar Johansson och Wahlberg-Orving (1993). Undersökningen påvisar 

även att det är viktigt att utgå från föräldrarnas förutsättningar och villkor. 

Föräldrarnas samverkan är av stor betydelse för att utveckla en god atmosfär och kultur i 

skolan, menar Johansson och Wahlberg-Orving (1993). I studien framhålls även att den 

väsentligaste påtryckargruppen för att utveckla föräldrars intresse för samarbete med skolan 

ändå var de egna barnen. 

   I Skolverkets rapport 197 (2001), visar undersökningen en bild av skolan från olika 

synvinklar. Undersökningens resultat har diskuterats med utgångspunkt ifrån de nationella 

styrdokumenten, skollagen, läroplanen och andra förordningar. 

   I den sammanfattande diskussionen visar undersökningen att majoriteten av föräldrarna till 

elever i grundskolan tycker att skolan ger bra information om det egna barnet även eleverna är 

nöjda med informationen om hur det fungerar socialt och utvecklar sina kunskaper. En stor 

del av både elever och föräldrar uppger att de är nöjda med de utvecklingssamtal de haft.        

Eleverna kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar genom att delta i 

planering och utvärdering av den dagliga undervisningen. Eleverna uppger att de i det stora 

hela är nöjda med de valmöjligheter de haft i elevens val i grundskolan samt till att välja 

kurser i gymnasieskolan. 

  Allmänt är elever, lärare och föräldrar positivt inställda till varandras inflytande. Lärare är 

positiva till både elevers och föräldrars inflytande på de flesta områden. Ändå är det mer än 

hälften av lärarna som anser att eleverna inte klarar att ta det ansvar som krävs för ett ökat 

inflytande, vilket är en ökning sedan 1997. Hos föräldrar är även detta en utbredd uppfattning. 

Något svar på varför lärare och föräldrar anser att elever inte klarar att ta det ansvar som krävs 

för ett ökat inflytande kan inte undersökningen (Skolverkets rapport 197, 2001) ge svar på. 
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2.4 Elevinflytande 

Vad som ingår i begreppet ”inflytande” när det gäller skolan är inte entydigt. Inte heller i 

styrdokumenten är t.ex. begreppet ”elevinflytande” definierat eller utrett, vilket påpekats i 

tidigare rapporter,(Skolverket, 1999). I begreppet kan både formella former för elevers 

inflytande såsom elevråd och klasskonferenser, men även elevers inflytande över olika 

aspekter av sin skolvardag, t.ex. skolmiljön och skolarbetet, inrymmas. Vad elevers, lärares 

och föräldrars inflytande innebär och hur det tar sig i uttryck är förstås också något som 

slutligen avgörs i respektive kommun, skola och klassrum av de olika medverkanden som 

finns där, Forsberg (2000). 

 

2.4.1 Elevinflytande ur ett historiskt perspektiv 

Elevinflytande har framhållits som angeläget alltsedan 1940 års skolutredning och skrivningar 

om elevinflytande i olika offentliga dokument har efterhand skärpts alltmer.  I 1940 års 

skolutredning framhålls att självstyrelse för eleverna kan bidra till karaktärsfostran, utveckling 

av gemenskapsanda och ansvarsmedvetande.  

Även 1946 års skolkommission lyfter fram självstyrelse samt visar att det handlar om att 

förbereda eleverna för livet i det demokratiska samhället, vilket kräver samarbetsförmåga och 

en känsla av frihet. 1946 års skolkommission ansåg att en timme i veckan (klassens timme) 

inom timplanen bör användas av alla elever på samtliga stadier i skolan för att få tid till 

gemensamma angelägenheter. Rätt använd ger klasstimmen eleverna värdefull övning i att 

planera för och medverka i program och överläggningar (SOU 1948:27,s. 313).  

   1950 startades en försöksverksamhet med enhetsskola, grundskola, som var ett steg i 

demokratifostran för den svenska skolans utveckling efter kriget, Selberg (2001). 

I enhetsskolediskussionen betonades två tankelinjer, den ena var individens 

självförverkligande och den andra var de individuella skillnaderna. Elever med olika 

förutsättningar och social bakgrund skulle undervisas i samma klasser och inte delas upp i 

olika skolor som folkskola och läroverk. 

   Då grundskolan skulle genomföras under 1960- talet kom undervisningsprogrammen ut på 

läromedelsmarknaden. De byggde på psykologen Skinners inlärningspsykologi om att 

människan lär bäst i små steg, där uppmuntran och belöning ska sättas in efter varje framsteg.  

Individens sociala utveckling och elevernas träning i förmågan att samarbeta med varandra 

sattes åt sidan, även elevernas möjligheter att påverka och ha inflytande fick motstånd i 

skolan. De pedagogiska formerna för undervisningen började diskuteras i skolan, menar 
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Selberg (2001). Undervisningsprocessen grundade sig på information, övning och repetition i 

skolan. I Lgr 62 talas om elevaktivitet och elevrådsarbete som en form av fostran av såväl 

individuell som social karaktär, vilket betraktas som nödvändigt för att kunna fungera som en 

aktiv medborgare i det framtida samhället anser Lindgren red. (1994). 

   Läroplansöversynen för grundskolan (1967) hade tre huvudfrågor i förgrunden, en av dem 

var hur elevernas engagemang och medansvar i skolarbetet skulle kunna ökas den andra var 

förändringar i samhället och den tredje var att detaljkunskaper värderades mindre.  

Ordet elevinflytande dyker upp i läroplanen Lgr 69 och styrdokumenten för grundskolan. 

Enligt Lgr 69 är det främst elevernas individuella utveckling som ska främjas genom 

medinflytande och medansvar, skolan skulle vara demokratisk. Samtidigt som Lgr 69 

introducerades i skolorna satte regeringen till en utredning om skolans inre arbete SIA. 

 Med SIA – utredningen lanseras elevinflytande som ett medel för att motverka elevers 

upplevelser av skolarbetet som meningslöst. Några år senare, år 1979, erbjöds eleverna i 

grundskolan för första gången i förordning stadgad rätt till medinflytande, genom klassråd för 

varje klass med klassens samtliga elever och deras klassföreståndare. Representanter från 

klassen, det vill säga elever kallades även till konferenser som behandlade frågor om 

planering och uppföljning av arbetsenhetens verksamhet men även pedagogiska frågor av 

allmän karaktär och skolmiljöfrågor togs upp, Selberg (2001).  

    Som en konsekvens av SIA utfärdas en ny läroplan Lgr 80, i vilken det nödvändiga med att 

öka elevers ansvar och medinflytande i takt med stigande ålder och mognad framhålls mot 

bakgrund av att skolans arbete ska präglas av en demokratisk samhälls- och människosyn. Det 

framgår också att elever genom elevråd kan lära sig betydelsen av demokratiskt fattade beslut 

och överenskommelser, Forsberg, (2000). 

 

2.4.2 Läroplan för grundskolan 1994 

 I propositionen (1992/93:220) om ny läroplan för grundskolan behandlas elevernas 

inflytande. Där framhålls bland annat följande. […] de demokratiska principerna om att 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig skall omfatta alla elever.  samt  Elevernas ansvar 

och inflytande bör stärkas framför allt när det gäller arbetssätt och arbetsformer   

 (SOU 1992/3:220, sid. 43 och sid. 34). Elevinflytande är fastlagt sedan 1991 i skollagen.   

    Främsta motiven för den förändrade statliga styrningen, med nyckelbegrepp som 

decentralisering, avreglering, målstyrning, ramregler och utvärdering, var att öka inflytandet 

för dem som är närmast berörda av beslut, däribland eleverna. I utredningar och läroplaner 
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från 1940 – talet och framåt redovisas en rad motiv för varför elevers inflytande bör öka, 

Lindgren, red. (1994). 

   Skolkommittén (1996), som verkade 50 år senare, såg två anledningar till elevers inflytande. 

Det ena var elevers inflytande över sitt eget lärande och det andra var elevers formella 

inflytande t.ex. i skolans lokala styrelser. I Skolkommittén (SOU 1996:22) påpekas även en 

tredje anledning det vill säga att eleverna ska ha inflytande för att det är en mänsklig rättighet, 

för att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska medborgare och för att det är en 

förutsättning för lärande. Ytterligare en anledning, den fjärde, kan läggas till anser Forsberg 

(2000), tillvaratagande av elevers kompetens, vilket grundas på att elever har erfarenheter 

som kan bidra till skolans utveckling samt deras egen.  

   Elevinflytande som en respekt för individen är en mänsklig rättighet. Den knyts till FN: s 

barnkonvention i artikel 12 i den så kallade demokratiartikeln. Där står om barnets rätt att 

bilda åsikter, uttrycka dessa och bli hörd liksom vikten av att se barnets bästa. 

 

2.4.3 En skola för bildning – Lpo 94s kunskapssyn 

   Under början av 1990-talet kom ett gemensamt huvudbetänkande för grundskolan och 

gymnasieskolan, Skola för bildning. Deras uppgift var att lämna förslag på nya läroplaner, 

Lpo94 och Lpf94. Skola för bildning (SOU 1992:94), huvudbetänkande av 

läroplanskommittén, betonade att en viktig aspekt av lärande blir att förflytta sig från  social 

inkompetens till social kompetens inom ett område (SOU 1992:94, sid. 13-14).  Eleven i 

skolan måste ha inflytande på sitt eget lärande beskrivs tydligt i kunskapsbegreppen i samma 

betänkande. Det faktum att eleverna kommer till skolan med olika socialt och kulturellt 

bestämda erfarenheter har betydelse för hur de kan hantera skolan som social miljö (SOU 

1992:94, sid. 13-14). 

   Lpo 94 grundar sig på sociokulturellt kunskapsperspektiv, med det menas att kunskapen är 

beroende av den kultur den är en del av. Man kan även se influenser från 

aktivitetspedagogiken och konstruktivismen (SOU 1992:94). På grund av detta kan man se att 

pedagogiska filosofer som Dewey, Piaget och Vygotskij har haft inflytande över Lpo94. 

Deweys grundtankar var att man lär sig genom handlande och tänkande i en social gemenskap 

 (Forsell, red.2005).  Den kognitiva kunskapssynen framhåller den inre motivationen till 

utveckling.  Den sociokulturella kunskapssynen visar tydligt att viljan att lära beror på 

upplevelser av meningsfullhet, i god lärande miljö och situationer som stimulerar till positivt 

deltagande det är den sociokulturella kunskapsteorin som Vygotskij står för (Forsell, red 

2005). Kognitiv kunskapssyn, grundar sig på den teori då individen tillägnar sig information 
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som hon sedan bearbetar i sitt inre och kompletterar den sociokulturella synen anser Dysthe 

(2003). 

 

2.4.4 Forskning och undersökningar av attityder till elevinflytande 

Elevinflytande har i vardagsspråket kommit att fungera som en samlingsbeteckning på en rad 

olika företeelser. Detta framgår bland annat från Danell & Klerfelt & Runevad & Trodden 

(1999) studie av inflytande i 41 skolor. I undersökningen konstaterar Danell et al. (1999) att 

elevinflytande knyts till både formella och informella beslutsprocesser, valmöjligheter, 

elevaktiva arbetssätt, eget arbete, tema med fördjupningsuppgifter samt ansvarstagande. Att 

betrakta inflytande och ansvar som varandras förutsättningar genomsyrar i stort sett all 

litteratur om elevinflytande. 

   Attitydundersökningen (Skolverket, 2001) visar på från elevers utgångspunkt att lärare och 

viss mån även föräldrar anser att elevers inflytande på deras eller deras barns skola, borde 

öka. Ett annat perspektiv på frågan om elevernas inflytande i skolan ges av lärares och 

föräldrars svar på följande frågor: Anser lärare och föräldrar att eleverna klarar att ta det 

ansvar som krävs för mer inflytande i skolan?  Samt anser lärare och föräldrar att eleverna i 

allmänhet är mogna att ta det ansvar? Inflytande och ansvarstagande fordrar förstås 

kvalifikationer av både kunskaps- och erfarenhetsmässigt slag. Det är inte bara en inställning 

och en önskan hos elever, lärare och föräldrar att öka elevernas inflytande, det är naturligtvis 

ett måste också för utrymme till inflytande samt väl fungerande strukturer inom skolorna där 

eleverna får möjlighet att påverka. Detta kan vara en av orsakerna till föräldrars och lärares 

tveksamhet till om eleverna klarar av att ta ansvar för ett ökat inflytande i skolan visar 

Skolverket (2001).  

I den sammanfattande diskussionen i Skolverkets rapport 197 (2001), påvisas att viktiga 

iakttagelser och behov av förändringar går att urskilja från resultatet för skolverkets 

attitydundersökning. De är att skapa förutsättningar för elevers och föräldrars inflytande. 

Det betonas i Skolverkets rapport 197 (2001) att det behövs nya arbetsformer där elevernas 

synpunkter och erfarenheter tas tillvara och där det finns utrymme för delaktighet och 

inflytande i högre grad än nu. Det behöver även utvecklas former och forum för föräldrar att 

vara delaktiga i och ta aktivt ansvar för skolans utveckling. 
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2.4.5 Skolverkets nyhetsbrev 

I skolverkets nyhetsbrev (nr 5, 2005) publiceras att regeringen har gett i uppdrag till 

skolverket att öka kunskapen om hur hela utbildningssystemet fungerar för att öka 

möjligheten till inflytande. Informationen ska vara riktad till föräldrar med barn i förskolan, 

elever, och föräldrar i skolan och till studerande i vuxenutbildningen. Den ska även vara 

översatt till de större invandrarspråken.  Att ha tillgång till information är ju en förutsättning 

för att få ett inflytande. Ytterst är det en demokratifråga – det man inte vet kan man inte utöva 

inflytande på säger projektledaren Nygren 

(Norman, 2005). 

 

2.5 Min problemformulering är följande:  

• Vilka förväntningar har lärare, elever och föräldrar på de individuella 

utvecklingsplanerna? 
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3. Metod 

3.1 Metod vid litteratursökning 

Min metod vid sökandet av relevant litteratur har varit att utgå från mina nyckelbegrepp: 

Individuell utvecklingsplan, lärare, elevinflytande och föräldrasamverkan. Jag har även 

använt den litteratur som finns angiven på litteraturlistan för den 5 p. kurs om  IUP som har 

givits på  Karlstads Universitet under våren, samt sökt efter litteratur och material på Internet 

bland annat hos Skolverket. Därefter började jag genomläsningen av all litteratur med 

frågeställningen framför mig för att kunna fokusera på frågorna i undersökningen. 

3.2.1 Val av metod för den empiriska undersökningen 

Metoden som jag har kommit att använda mig av för att genomföra denna undersökning är en 

kvalitativ intervjuundersökning. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få en djupare 

kunskap än den fragmentiserade kunskap som hålls vid användning av en kvantitativ metod 

(Johansson & Svedner, 2001). Ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter. Den 

kvalitativa metoden präglas dock ofta av den person som genomför arbetet. 

Vid valet av metod hade jag från början funderingar på att göra enkäter men vid överläggning 

med min handledare och studiegrupp samt efter egna funderingar övergick jag till att använda 

mig utav intervju som metod. En av anledningarna var tidsbrist och den andra att jag inte hade 

kunnat få så djupa svar som vid en intervju då man har möjlighet att ställa följdfrågor.  

   Jag har genomfört åtta intervjuer, varav tre är individuella intervjuer, två fokusgrupp 

intervjuer och tre telefonintervjuer. Därefter sker en tolkning, bearbetning och analys av 

intervjuerna. 

    En tredje anledning till att jag valde att genomföra en intervjuundersökning istället för en 

enkätundersökning beror på att; Eftersom både intervjuer och enkäter bygger på frågor, 

innebär det att jag är hänvisade till individernas villighet att svara på dessa frågor. Vid en 

enkätundersökning är det svårt att se hur intervjupersonerna reagerar när de besvarar frågorna 

och det är svårt att bedöma om de har gett ett fullständigt svar, speciellt om ett frågeformulär 

har skickats med post. Vid användning av enkäter finns det bara en möjlighet att motivera 

individerna på och detta är genom ett brev som medföljer enkäten. Det är således lättare att 

skapa motivation hos intervjupersonen eller intervjupersonerna.  

   En anledning till att jag valde undersökningsmetoden fokuserade gruppintervjuer är att 

studera elevernas förväntningar och kunskaper om IUP. Metoden innebär att samla en grupp 

under en moderators ledning och diskutera ett givet ämne. I fokusgruppintervjuer kallas 
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intervjuaren för moderator enligt Wibeck (2000), men jag har valt att behålla namnet 

intervjuare.  Min fokusgrupp består av en grupp elever, tre till fyra stycken från samma klass 

för att eleverna ska kunna vara trygga med varandra och finna stöd av varandra vid intervjun. 

Metoden för fokusgruppsintervjun karakteriseras av ett samtal mellan respondenterna och 

intervjuaren, som observerar och styr samtalet så det inte avlägsnar sig allt för mycket från 

ämnet, från fokus, för intervjun (Wibeck, 2000). Tyvärr kan en del problem uppkomma vid 

gruppintervju. Det kan vara etiska problem, det vill säga tystnadsplikten och även storleken på 

gruppen, därför har jag valt att ta med högst fyra elever. Fördelarna överväger nackdelarna i 

detta fall, för eleverna kommer att ge varandra stöd i samtalet för att bygga vidare på 

varandras idéer och uppslag samt att få fram deltagarnas erfarenheter i en mindre grupp 

(Trost, 2005). 

    När det gäller telefonintervjuer har jag enbart valt den intervjutekniken efter önskemål från 

föräldragruppen, föräldrarna har vidtalats om tid och samtalsområde för att ha möjlighet att 

göra intervjun i lugn och ro. Tyvärr måste jag erkänna att mina möjligheter till att registrera 

tal, gester och ansiktsmimik försvinner vid telefonintervjuundersökning en förutsättning för 

detta är givetvis att intervjuaren träffar intervjupersonen eller intervjupersonerna. Dessa 

föräldrar samt ett flertal ej intervjuade föräldrar har även blivit tillfrågade om de ger tillstånd 

till intervju av deras barn, alla svarade ja (Trost, 2005).  

 

3.2.2 Urval 

Vad skall studeras och varför? Avsikten med intervjuerna är att få ett sammanfattande intryck 

av de olika respondenternas, lärare, elever och föräldrar, förväntningar på IUP efter första 

utvecklingssamtalet. Vidare är det av intresse att få en bild av hur föräldrar ser på samverkan 

med skolan och elevers syn på inflytande i skolan samt hur lärare ser på föräldrars samverkan 

och elevers inflytande genom den individuella utvecklingsplanens genomförande. 

3.2.2.1 Kriterier för urval 

 Mina kriterier för urvalet av lärare var att de ska ha genomfört utvecklingssamtal under 

vårterminen och urvalet av föräldrar och elever var även där att de skulle ha haft 

utvecklingssamtal samt för att välja ut vilka föräldrar eller elever var urvalet slumpmässigt. 

  Jag har valt att genomföra min undersökning på en mindre F-6 skola i Värmland. 

Jag har valt att intervjua enskilt tre lärare, tre elever ur år 5 och fyra ur år 6 i två 

fokusgruppintervjuer, samt tre föräldrar i intervjuer per telefon. Lärare A har arbetat närmare 
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tjugo år som mellanstadielärare, lärare B har arbetat mindre än tio år som grundskollärare och 

lärare C har arbetat mindre än tio år som grundskollärare samtliga lärare arbetar nu i år 5 - 6. 

Lärarnas ålder och könstillhörighet anser inte jag vara betydelsefull för den här 

undersökningens resultat. Det som är intressant är att få en bild av deras syn på 

föräldrasamverkan och elevinflytande samt deras förväntningar på IUP, deras bakgrund skiljer 

sig åt eftersom lärare B och C har ett antal färre yrkesår men har ändå erfarenhet från ett 

flertal andra skolor. Anledningen till att jag har valt elever från år 5 och år 6 är att de kan ha 

utvecklat en medvetenhet om sina möjligheter till inflytande i skolan samt att eleverna har 

medverkat på ett flertal utvecklingssamtal. De har även ett aktivt åtagande i skolan såsom; 

elevråd med styrelse och ledare av samtalsgrupper i skolan. Intressant är även att få intervjua 

några av elevernas föräldrar för att få deras syn på föräldrasamverkan i skolan samt 

elevinflytandet och vilka förväntningar föräldrarna har på IUP. 

 

3.2.3 Intervjuguide 

 

Den metod som har valts till undersökningen är kvalitativa intervjuer. För att göra kvalitativa 

intervjuer har man enligt Trost (2004) inga formulär med frågor som är fastställda i förväg.  

Jag har valt att skriva ner en intervjuguide med de frågeområden som intervjun ska handla 

om. Jag har utgått från referenslitteraturen och mina huvudfrågor, därefter har jag formulerat 

några följdfrågor som stöd i intervjuguiden, (se bilaga nr. 1-3). 

Mina nyckelord för intervjuerna är: 

• Information om IUP 

• Förväntningar på IUP 

• Fördelar med IUP 

• Nackdelar med IUP 

• IUP i skolarbetet 

• Utvecklingssamtal med IUP 

• Föräldrasamverkan genom IUP 

• Elevinflytande genom IUP 

 Intervjuguiderna, finns som bilaga 1 – 3, för de tre olika respondentgrupperna, det vill säga 

till de enskilda lärarintervjuerna, eleverna i fokusgruppintervjuerna samt telefonintervjuerna 

med föräldrar. De har i stort sett samma punkter för innehåll men varieras med hänsyn till 

vem som intervjuas.  
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   Intervjuguiden inför fokusgruppintervjuerna har utformats (Wibeck, 2000) med följdfrågor 

till punkterna som redovisas ovan. Följdfrågorna består av öppningsfrågor för att få deltagarna 

att känna att de hör ihop och vågar prata, introduktionsfrågor för att introducera det ämne som 

ska diskuteras, övergångsfrågor för att föra samtalet fram till de viktigaste frågorna, 

nyckelfrågorna för analysen och till sist avslutande frågor för att avsluta intervjun samt ett 

tack från intervjuaren för det positiva bemötandet och viljan att ställa upp på intervjun.   

 

3.2.4 Procedur 

Innan intervjuerna har genomförts har jag läst in mig ordentligt på litteraturen för att kunna 

genomföra en kvalitativ intervju med endast frågeområden bestämda i intervjuguiden.  

Följdfrågorna till guiden kan förändras från intervju till intervju, beroende på hur 

respondenten svarar och vilka synpunkter denna tar upp. Den kvalitativa intervjuns syften är 

att få respondenten att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar 

(Johansson och Svedner, 2001).  

   Jag lånade en bandspelare och såg till att batteri och band fungerade för att om tillåtelse 

gavs kunna spela in intervjuerna med lärarna samt fokusgruppintervjuerna. I telefon-

intervjuerna hade jag ingen möjlighet att banda utan jag skulle anteckna under tiden som 

respondenterna svarade på mina frågor.  

   Jag har kontaktat och avtalat tid och plats för intervju med respondenterna per telefon. 

De informerades om att deras uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att 

ingen av dom kommer att kännas igen i rapporten. Vid intervjutillfällena har jag valt att sitta 

på platser där vi har kunnat genomföra intervjun ostört och det har funnits gott om tid för 

intervjun så någon stress inte har uppkommit. 

Vid telefonintervjuerna med föräldrarna kontaktades de först per telefon och tillfrågades om 

de ville ställa upp på intervju, därefter avtalade jag dag och tid för att kunna ringa upp och 

genomföra intervjun ostört vid ett senare tillfälle (Trost, 2005). 

    Jag fick tillåtelse att spela in lärarintervjuerna samt en av intervjuerna med fokusgruppen 

med elever. Det har varit ett mödosamt arbete att transkribera de bandade intervjuerna som 

redovisas i sin helhet i bilaga 4-6 samt fokusgruppintervjun som bandades i bilaga 7 och 

anteckningar från den andra fokusgruppintervjun i bilaga 8 samt telefonintervjuernas 

anteckningar redovisas i bilaga 9. Bilagorna är konstruerade på följande sätt: bilaga 4 - 6 är 

lärare; 4 – A, 5 – B och 6 –C, bilaga 7 är elevintervju 1, där eleverna numrerade; elev 1, elev 
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2, elev 3 och elev 4, vid bilaga 8 som även är elevintervju men nummer 2 är eleverna 

numrerade; elev 5, elev 6 och elev 7. På bilaga 9 finns föräldraintervjuerna redovisade med;  

F – 1, F – 2 och F – 3.    

   Att föra anteckning under intervjuns gång går bra att göra vid telefonintervjun, eftersom jag 

har tagit en fråga i taget och även ställt följd frågor för att be respondenten att förklara 

ytterligare vad som menas. Vid fokusgruppintervjun utan bandning var det svårare att 

anteckna under samtalet men med all respekt för respondenterna som inte ville bli bandade 

fördes samtalet lite lugnare för att jag skulle kunna hinna anteckna under tiden, jag satte mig 

direkt efter samtalets slut för att skriva rent mina anteckningar när allting var färskt så att 

inget skulle försvinna.  

   Intervjun har gått ut på att förstå hur de inblandade tänker och känner och vilka erfarenheter 

respondenterna har. När det gäller gruppintervjuer fungerar de bra för att samla tema och 

resonera i gruppen, en fara kan vara om inte alla har möjlighet att komma till tals i gruppen, 

vilket jag var noggrann med att se till då jag ställde följdfrågor och vände mig till olika 

personer i fokusgruppen så att de skulle få möjlighet att prata. 

   Både lärare, föräldrar och barn har varit mycket positiva till att intervjuas när jag har 

kontaktat dem per telefon. Jag upplevde även att lärarna, föräldrarna samt elevernas 

deltagande i intervjun, som mycket seriöst. Det har heller inte varit svårt att få tillåtelse till att 

intervjua barnen, av deras föräldrar. Både lärare och föräldrarna har även efterfrågat om det 

finns möjlighet till att läsa rapporten när den är klar, vilket jag upplevt som positivt. 

 

3.2.5. Reliabilitet och validitet 

När det gäller reliabiliteten i mitt arbete så måste kritik riktas mot mina metoder, intervjuer, 

här hade en provintervju kunnat öka tillförlitligheten. Anledningen till att jag inte gjorde den 

var att tiden för intervjutillfällen var för få, svårigheter med att hitta fler respondenter samt att 

min erfarenhet utav intervjuande inte var så stort. Om studien skulle bli mer vetenskapligt 

giltig skulle jag ha behövt intervjuat fler lärare, elever och även fler föräldrar. 

Antalet intervjuer begränsades då jag anser att jag med ett större antal intervjuer skulle riskera 

att göra materialet ohanterligt. Vidare löper jag risken att inte få överblick över mitt material 

om jag ökar antalet intervjuer.  

Instrumentens tillförlitlighet, reliabiliteten i detta sammanhang anser jag kan diskuteras, 

eftersom jag inte är en tränad intervjuare, vilket är en förutsättning för en god reliabilitet. 

Ändå ökade tillförlitligheten då jag spelade in intervjuerna eller antecknade och gick igenom 
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anteckningarna direkt efter de obandade intervjuerna. Detta för att försäkra mig om att jag inte 

gick miste om något viktigt. Jag vill påstå att reliabiliteten ökade då intervjuerna genom 

fördes ostört och utan stress, samt att jag med de inspelade banden kunde lyssna i lugn och ro  

på dem gång på gång. 

När det gäller validiteten, det vill säga om mina frågor undersöker förväntningar på IUP, 

skulle jag ha kunnat diskutera dem mer med min handledare samt i min studiegrupp för att ha 

funnit mera välformulerade och uttömmande frågor. Något som stärker validiteten är att jag 

känner till den skolmiljö som jag undersöker genom att jag själv arbetar i skolan. Dock skulle 

jag ha kunnat säkerställa validiteten genom att ha provat instrumentet på en liknade grupp 

individer på en annan skola för att se om frågorna har varit det de var avsedda för att mäta. 

3.3 Metod vid analys 

Min metod vid sökandet av resultatet har varit att bearbeta analysera och tolka genom att dra 

ut all text från intervjuerna. Sedan lyssnade jag på intervjuerna igen och efter det satte jag mig 

med frågorna framför mig och färgade de svar som hörde samman med respektive fråga. När 

detta var klart lämnade jag materialet några dagar föra att sedan med klarare ögon fortsätta 

analyserandet av materialet för att försöka hitta ett mönster som förenade och/eller skilde 

respondenterna åt.  Därefter sammanfogade jag frågorna och svaren från varje intervju. De 

redovisas linjärt i resultatet samt i bilagor se bilaga 4- 9.  

När det var klart sökte jag efter kategoriseringar i svaren för att jämföra med litteraturen.  
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4. Resultat 

 

4.1 Min frågeställning är följande: 

• Vilka förväntningar har lärare, elever och föräldrar på de individuella 

utvecklingsplanerna? 

 

Jag har valt att bearbeta frågeställningen genom att dela upp intervjuerna utifrån frågorna och 

göra en beskrivning av de svar jag har inhämtat samt de mönster som kommit fram från de 

olika intervjuerna med tillhörande citat för att belysa de uppfattningar som jag har funnit.  

Intervjuerna finns transkriberade i bilaga 4. för 4-A, 5-B och 6-C för lärarintervjuer, 

fokusgruppintervjuerna med elever finns dels transkriberas för grupp 1 i bilaga 7. E-1 och 

anteckningar från fokusgrupp 2 finns i bilaga 8. E-2 samt anteckningar från 

telefonintervjuerna med föräldrar finns i bilaga 9. F-1, F-2 och F-3. 

 

4.2.1 Lärares förväntningar på IUP 

Alla lärare framhåller i sina förväntningar på IUP att en utvecklingsplan bör vara ett material, 

arbetsmaterial, som tydligt dokumenterar barnets/elevens nulägesbeskrivning, 

kunskapsutveckling och sociala utveckling samt en målbeskrivning med ansvarsfördelning 

mellan lärare, elev och föräldrarna. Det är viktigt att planen förtydligar och förenklar, skapar 

kontinuitet för eleven, föräldrarna och läraren. […] IUP där det framgår på planen för varje 

elev, hur vi ska jobba på lektionerna vem som tar vilket ansvar, för att dom ska gå vidare i sin 

utveckling citat från lärare C, se bilaga 6- C. 

   Lärare A har arbetat med ett liknande material under flera år och har endast lagt till en 

nulägesbeskrivning samt låtit barnen reflektera mer, dels i elevsamtalet samt inför 

utvecklingssamtalet. Lärare C har utifrån en föreläsning om IUP omarbetat ett beprövat 

material till sin del i undervisningen vilket har fungerat bra vid arbetet med föräldrar och 

elever. 

    Lärare A och C betonar vikten av att visa på, vem som har ansvaret för att arbetet med 

uppnåendemålen klaras och att även föräldrarna har en del av skolarbetet. 

[…] att också få ner på papper, inte bara skolans arbete utan att även föräldrarna har ett 

arbete med kanske läsning, att läsningen behöver utvecklas, att vi, naturligtvis jobbar vi med 
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det i skolan, men att föräldrarna kan läsa med barna kanske tio minuter  citat från lärare C, se 

bilaga 1 C.  

   Alla lärarna ser fördelar med IUP men lärare A är rädd för att det är ett arbetsmoment 

ytterligare som ska läggas på och som tar tid från elevarbetet.  

   Lärare B använder ingen IUP utan har valt att i väntan på ett gemensamt dokument för 

skolområdet arbeta utefter de nationella proven och målen att uppnå för att rätta till de brister 

som saknas i utvecklingsmålen för eleverna. Lärare B har förhoppning om, ett material som 

man kan jobba med hela tiden, ett liknande material dels för att det ska bli en kontinuitet här 

och jämte mot varann bland lärare och för föräldrar så att dom känner igen citat från lärare 

B, se bilaga 5- B. 

 

4.2.2 Elevers förväntningar på IUP 

Fokusgrupp 1 vet inte om de har några förväntningar på IUP, vid intervjun med fokusgrupp 2 

framgick även där att de inte hade några förväntningar, men däremot tycker fokusgrupp 2 att 

det är bra att man har frågor att utgå ifrån. 

 

4.2.3 Föräldrars förväntningar på IUP 

 Vi har haft det hela tiden att de följer upp mål citat från förälder F1, se bilaga 9.  F -1. 

Alla föräldrarna är positiva till att målen skrivs ner, för att tydliggöra för alla, barnet, 

föräldern och läraren, vid utvecklingssamtalet samt att man stämmer av målen under 

terminen. […]  Jag tycker att det är bra att det finns, att följa upp under terminen, att det följs 

upp under skoljobbet och att det följs upp på utvecklingssamtalet citat från förälder F-2, se 

bilaga 9, F -2.  Läraren informerade föräldrarna om hur det hade gått i de nationella proven på 

utvecklingssamtalet, men förälder F -1 saknar ändå det enskilda samtalet med läraren för att 

läraren mer skulle berätta hur det går med barnets kunskapsmål.  
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4.3.1 Lärares syn på föräldrasamverkan genom IUP 

Lärare A har svårt att se om föräldrarna har blivit mer aktiva i samverkan med skolan genom 

IUP. Lärare A skickar med ett papper inför utvecklingssamtalet där föräldrarna uppmanas att 

anteckna tre punkter. Föräldrarna uppmanas även att se över nulägesbeskrivningen som har 

skrivits vid utvecklingssamtalet, ifall något är oklart eller inte är korrekt. Alla upplever att 

föräldrarna är aktiva vid utvecklingssamtalet och för till kommentarer och frågar om något är 

otydligt. […]  föräldrarna  är väldigt engagerade och säger att – ja, just det nu måste vi 

jobba med det här hemma  citat från lärare C, bilaga 3- C. 

Lärare C upplever en större förändring vid utvecklingssamtalet och har funderingar på om det 

beror på att föräldrarna skriver under dokumentet, IUP. 

 […] just att dom skriver under får läsa igenom vad vi har kommit fram till 

under samtalet och skriver under med sin signatur och därigenom har de blivit 

medvetna om att nu har jag ett ansvar likaså att klassläraren har ett ansvar har 

föräldern ett ansvar och följa upp så att de når målen  

citat från lärare C, bilaga 3- C. 

 

4.3.2  Elever syn på föräldrasamverkan genom IUP 

Eleverna i båda fokusgrupperna berättar att föräldrarna sitter med vid utvecklingssamtalet och 

pratar, berättar om vad de tycker och kommenterar.  

Eleverna anser att föräldrarna kan påverka, bestämma och hjälpa eleven vid 

utvecklingssamtalet. […] om vi har bett om det (hjälp) så ska dom ju göra det inte annars 

citat från elev 3 i fokusgrupp 1, se bilaga 7, E -1. 

 

4.3.3  Föräldrars syn på föräldrasamverkan genom IUP 

Alla föräldrar är positiva till föräldrasamverkan, det är bra att vara med och påverka samt 

förtydliga målen. Protokollet ger ingen annan roll för föräldern, mer mellan eleven och 

lärare. Det blir tydligt för alla citat från förälder 3, se bilaga 9, F -3. 
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4.4.1 Lärares syn på elevinflytande genom IUP 

Alla tre lärarna framhåller att elevinflytandet startar i förberedelsen inför utvecklingssamtalet 

där IUP skrivs, genom ett elevsamtal, vilket elever och lärare har arbetat med under några år 

på den här skolan. […]  här på skolan som vi tränar det genom våra elevsamtal och även ja 

att de är mer aktiva  citat från lärare A, se bilaga 4- A. 

   Lärare C upplever att barnet försvinner vid utvecklingssamtalet när två vuxna och ett barn 

träffas, vilket lärare C anser att det är något som bör uppmärksammas. Det är viktigt att tänka 

på vid val av samtalsmetod vid utvecklingssamtalet för att se till att eleven står i centrum med 

sitt lärande. 

   Lärare A och lärare C använder IUP som ett arbetsmaterial i klassrummet där eleven kan 

checka av hur de ligger till med sina uppgjorda mål från utvecklingssamtalet. Eleven kan då 

aktivt arbeta mot målen på sin tid för Eget arbete, för att sedan ta upp och utvärdera dem på 

elevsamtalet tillsammans med läraren. 

 

4.4.2 Elevers syn på elevinflytande genom IUP 

De flesta av eleverna i fokusgrupperna upplever att de kan var med och påverka sitt 

utvecklingssamtal, genom att skriva ner hur de upplever sin skolsituation och vilka mål de 

behöver lyfta upp och vilka ämnen de behöver träna på. De anser sig även ha möjlighet att 

kunna påverka sitt schema. Eleverna 2, 3 och 4 ser en skillnad på pappret, dokumentet med de 

individuella målen inför utvecklingssamtalet, i och med införandet av IUP. […] Ja förr fick vi 

ju ett papper där det stod svenska, matte, slöjd ja alltihop och då fick man några rader att 

skriva på vad man tyckte om ämnet å ja om man tyckte att man behövde fortsätta… citat från 

elev 2 i fokusgrupp 1, se bilaga 7, E -1. Den här gången hade elevernas lärare skrivit in 

punkter som sedan skulle pratas om på utvecklingssamtalet. Medan elev 1, 5, 6 och 7 

upplever att de själva tillsammans med sin lärare på elevsamtalet har fått säga vad de vill ta 

upp, det vill säga eleven formulerar tillsammans med läraren de individuella målen i 

dokumentet inför utvecklingssamtalet. […] vi har fått säga vad vi tycker att vi behöver jobba 

med och så har vår lärare sagt vad han/hon tycker att vi ska jobba med så har vi satt ihop 

det… citat från elev 1 i fokusgrupp 1, se bilaga 7, E -1.  
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4.4.3 Föräldrars syn på elevinflytande genom IUP 

När det gäller ett ökat elevinflytande tycker föräldrarna att det är svårt att se skillnaden om det 

har att göra med IUP- pappret eller om det är en utveckling av barnets ökande ansvartagande 

och delaktighet, vilken föräldrarna har sett att barnen har haft hela tiden. En av föräldrarna 

uttryckte det så här vid intervjun, […] Barnet har alltid haft inflytande ända sedan början 

med att fylla i munnar och svara på frågor ända sedan dagis citat från förälder 1, se bilaga 9. 

F-1 . 

 

4.5 Slutsatser 

Lärarna ser helt olika på IUP och även på utformandet av IUP, men alla lärare framhåller i 

sina förväntningar att en utvecklingsplan bör vara ett arbetsmaterial som tydligt dokumenterar 

elevens nulägesbeskrivning, kunskapsutveckling och sociala utveckling samt en 

målbeskrivning med ansvarsfördelning mellan lärare, elever och föräldrar vilket är enhetligt 

med de Allmänna rådens rekommendationer. Eleverna upplever att det är bra att man har 

frågor att utgå ifrån vid utvecklingssamtalet. De Allmänna råden rekommenderar att elever 

och vårdnadshavare har fått information inför utvecklingssamtalet för att kunna få 

möjligheten till att förbereda sig vilket lärare A och C gör, det vill säga förbereder sina elever 

genom elevsamtal inför utvecklingssamtalet.  

   Flera av föräldrarna och eleverna upplever att de inte har fått någon information om 

införandet av IUP. Alla föräldrarna har haft utvecklingssamtal med olika lärare och deras barn 

går inte i samma klass. På frågan om vad de känner till om IUP svara alla att någon särskild 

information om just IUP har de inte fått från sin lärare och om det innebär något nytt. När det 

gäller informationen har alla föräldrar fått information men den tolkas olika av föräldrarna. 

Föräldrarna upplever inte momentet att fylla i mål som något nytt, eleverna har gjort det 

tidigare och eleverna har även utvärderat med glada eller lessna munnar, redan på dagis 

började eleverna säger föräldrarna. Men föräldrarna upplever även ett ökat ansvartagande för 

eleverna med deras stigande ålder, ansvaret har även utvecklats under åren i skolan. 

   Jag frågar mig om det är lärarna som ska informera eller om inte informationen bör komma 

från annat håll. Skolverket har fått i uppdrag från regeringen att sätta ihop ett 

informationsmaterial till elever och föräldrar om skolan, för att genom information öka 

kunskapen och möjligheten till elev och föräldrainflytande (Norman, 2005). 
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   Vad innebär föräldrasamverkan, utifrån intervjuerna så verkar föräldrarna här vara tillfreds 

med att få vara delaktiga i utvecklingssamtalet. En förälder upplever att IUP är något som 

läraren och eleven samtalar om och skriver före utvecklingssamtalet (se bilaga 9, förälder  

F - 3). De Allmänna råden däremot anser att IUP ska skrivas vid utvecklingssamtalet 

tillsammans med elev och förälder, men däremot behöver en dokumentation göras inför 

utvecklingssamtalet. I intervjuerna med eleverna om deras elevinflytande genom IUP 

framkommer olika typer av utvecklingssamtal från lärarens sida. För eleverna 2, 3, och 4 har 

läraren skrivit in punkterna som skulle pratas om vid utvecklingssamtalet medan eleverna 1, 

5, 6 och 7 upplever att de tillsammans med sin lärare på elevsamtalet inför utvecklings-

samtalet har fått säga vad de vill ta upp (se bilaga 7 och 8 med fokusgruppintervjuerna av 

elever), vilket leder till olika typer av möjligheter till elevinflytande, det senare mer aktivt 

inflytande av eleven inför utvecklingssamtalet. Vidare anser jag att det senare elevinflytandet 

har utvecklats genom IUP: s genomförande, vilket är i enlighet med utredningar och 

läroplaner sedan 1940-talet samt FN: s barnkonvention artikel 12. 

   Fortsättningsvis anser lärare A och C att föräldrarna har blivit mer aktiva i samverkan 

genom IUP dels genom att som lärare A, lämnar hem ett papper inför utvecklingssamtalet så 

att föräldrarna har möjlighet att förbereda sig och lärare C anser att föräldrarna tar mer 

allvarligt på IUP sedan föräldrarna skriver under signatur vid sitt ansvar. Rådet från de 

Allmänna råden är att målen ska vara kända för alla som deltar samt att utvecklingssamtalet 

ska vara ett samtal mellan jämlika parter (som lärare B påtalar i sin intervju, se bilaga 5, det 

ska vara treenighet) som lyssnar på varandras synpunkter och uppfattningar vilket jag 

upplever har framkommit från lärarna i intervjuerna.   

   Förälder 1 se bilaga 9, saknar de enskilda samtalen med läraren vilket började diskuteras 

redan i 1948 års skolkommission men som infördes i samband med grundskolans start på 

1960-talet. Enskilda samtal eller kvartsamtal var föregångare till utvecklingssamtal, men ett 

enskilt samtal finns möjlighet att be om idag också, om behov finns eller önskemål från 

förälder eller lärare. 

   Föräldrarna är positiva till samverkan med skolan, i likhet med den undersökning som 

Johansson & Wahlberg – Orving (1993) har gjort samt Skolverkets rapport 197 (2001) om 

attityder till skolan. Föräldrarna anser att det är bra med information om det egna barnet och 

de anser sig nöjda med att målen skrivs ner, för det förtydligar för alla samt att målen följs 

upp under terminen och på utvecklingssamtalet. 
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Eleverna anser att föräldrarna kan påverka, bestämma och hjälpa dem vid utvecklingssamtalet 

vilket överensstämmer med Lpo 94 elevernas och föräldrarnas rättigheter och skolans 

skyldigheter samt vad skolan skall informera elever och vårdnadshavare om. 

   Enligt med Lpo 94 intentioner, vilka är färgade av kognitiv och sociokulturell 

kunskapsutveckling, skall eleverna lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande samt bli varse om 

hur de bäst tillägnar sig sin kunskap genom att använda IUP som ett arbetsredskap vid 

lärandet. Lärarna anser att det är viktigt att planen förtydligar och förenklar för eleverna, 

föräldrarna och läraren. Jag ser att lärare A och C arbetar aktivt med planen som ett 

arbetsmaterial i skolarbetet. Lärarna låter eleverna utvärdera samt checka av vid elevsamtal 

och de ger eleverna möjlighet att aktivt arbeta mot målen på sin eget arbete – tid. Jag anser att 

lärarna då kan motivera eleverna att vilja ta ansvar över sitt eget lärande och att eleverna ges 

möjlighet att kunna påverka sin planering för att nå sina mål, vilket är i enlighet med Lpo 94 

kunskapssyn.  

   I Skolverkets rapport 197 (2001) efterfrågas nya former och forum för föräldrar att 

samverka och medverka samt att elever får inflytande under nya arbetsformer där elevens och 

förälderns synpunkter och erfarenheter tas tillvara. Jag upplever att IUP är den nya formen 

och forumet, genom att dokumentationen (som till exempel portfolio eller loggbok), 

elevsamtalet och utvecklingssamtalet är arbetsredskapen inför skrivandet av IUP. Planen 

skrivs i positiva termer och kan därefter tydliggöra målen för eleven. Motivationen ökar när 

eleven använder IUP som arbetsredskap i skolarbetet för att nå sina mål. Eleven kan påverka 

och blir uppmärksam över sitt lärande samt bli varse om sina uppnådda mål. Jag ser IUP som 

ett övergripande arbetsredskap för mig som lärare i min samverkan med föräldrar samt ett 

redskap för elevens utveckling av både kunskaps och sociala mål.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Mitt arbete är ett litet arbete och är inte generaliserbart men jag tror att det ändå kan 

representera lärares synpunkter på IUP. Jag har fått fram tre olika uppfattningar från lärare: 

den första är lärare A, som redan använder sig av ett dokument som liknar IUP och upplever 

att det skall läggas på nya saker som ska ta tid från arbetet med barnen, den andra 

uppfattningen är läraren B, som väntar in ett gemensamt dokument från skolan och ser det 

inte som någon arbetsbelastning utan att det till en början kan vara jobbigt men ser fördelarna 

med dokumentet i IUP, en tredje uppfattningen är läraren som ser många fördelar med IUP, 

och har konstruerat en egen mall utifrån en föreläsning. Läraren C, har arbetat igång elever 

och föräldrar genom att använda det som arbetsmaterial i klassrummet samt att föräldrar blir 

delaktiga i skolarbetet genom att träna och hjälpa eleven på hemmaplan. 

   Något som förvånar mig är att ingen, lärare, hänvisar till Skolverkets Allmänna råd för 

Individuella utvecklingsplaner. Däremot hänvisar lärarna till nationella provens resultat och 

till uppnående målen i Lpo 94 vilka de tar med när den individuella utvecklingsplanen skrivs. 

En form av dokumentation har alla, genom en portfolio – pärm. Alla, både lärare och elever, 

pratar mycket gott om elevsamtal, som är en arbetsmetod för att kunna samtala med varje 

barn individuellt om utvecklingssamtalet, skolarbetet och socialt hur eleven trivs i skolan och 

med kompisar. Alla lärare har informerat sina elever och föräldrar om IUP, men det har 

framkommit att lärarna ser mycket olika på IUP. Jag upplevde att bearbetningen och analysen 

av intervjuerna med föräldrarna gick snabbare att genomföra än lärarintervjuerna. Kan det 

bero på att det var telefonintervju eller att föräldrarna upplevde att IUP inte var något nytt 

eller att föräldrarna var ovetande vad IUP är eller om sina möjligheter till att kunna ha 

inflytande? En elev svarade på frågan tycker ni att ni har fått mer inflytande?  Eleven 2 i 

fokusgrupp 1, (se bilaga 7, E-1) utryckte det så i intervjun: - Ja, vi har fått mer att säga till om 

för vi vet ju vad vi pratar om…   
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5.2 Egna reflektioner över undersökningen  

Under arbetets gång verkade mina frågeställningar tydliga och på något sätt uttömmande, men 

under slutskedet när jag väl hade bearbetat intervjuerna uppkom fler följdfrågor som jag 

önskar att jag ställt vid själva intervjutillfället. Motiveringen till att jag inte kontaktade 

intervjupersonerna för att ställa dessa följdfrågor beror först och främst på tidsaspekten, jag 

ansåg att jag inte hade tid att genomföra några följdfrågor samt fler intervjuer. En fråga som 

uppkom i samband med bearbetningen av intervjuerna till lärare var hur stor kännedom lärare 

har om de Allmänna råden från Skolverket. En annan fråga som jag ställde mig under 

bearbetningen av föräldraintervjuerna, var hur olika föräldrar även elever jämfört med lärare 

ser på IUP, både när det gäller utförandet och användandet före och under samt efter 

utvecklingssamtalet. Detta hade varit några relevanta frågor i detta sammanhang. 

   Som jag nämnde i metod avsnittet så kan en viss kritik riktas mot min undersökning och det 

gäller mitt urval, jag ger endast en bild från en skola det hade varit intressant att jämföra två 

liknande skolor för att få tillgång till ett större urval. Antalet intervjuer har avgränsats då jag 

anser att jag med större antal intervjuer riskerar göra materialet ohanterligt. Vidare antalet 

intervjumetoder gjorde att risken för att inte få översikt över mitt material kunde öka vid 

användandet av fler intervjuer.  

   Reliabilitet i detta sammanhang är ganska låg eftersom förutsättningen för en god reliabilitet 

är att intervjuaren är tränad på att intervjua, vilket jag inte var. Jag kunde dock ha säkerställt 

reliabiliteten genom att ha tränat på att genomföra intervjuerna innan den faktiska 

undersökningen genomfördes. Vidare kunde jag även ha säkerställt validiteten genom att 

prövat instrumentet på någon grupp individer som liknar den grupp som instrumentet är avsett 

för. Jag kunde även ha provat de olika metoderna samt använt inspelning på band på alla 

intervjuer för att säkerställa validiteten. Jag har haft tre olika intervjumetoder som har varit 

mycket intressanta, detta har gjort att jag haft tre olika roller i intervjuerna. Den vanliga 

intervjun med lärarna, där man sitter öga mot öga, bandar och kan registrera kroppsspråk, 

tonfall och ha ögonkontakt eller bara nicka vid ett bifall från respondenten samt 

telefonintervjun med föräldrarna som jag då inte kunde se men ändå höra hur seriöst de gick 

in för uppgiften och hur positiva de var till intervjun. När det gäller eleverna i 

fokusgruppintervjuerna upplevde jag att de tyckte det var spännande och flera av dem var 

säkert mycket nervösa vid starten men efterhand som intervjun flöt på med eleverna, glömdes 

bandspelaren bort och det blev en givande diskussion. Svårigheten låg hos mig som otränad 
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intervjuare för det första att se till att alla kom till tals och för det andra att ställa frågor som 

gjorde att eleverna visste vad jag menade och sedan vidare började berätta hur de upplevde. 

   Jag fick förslaget från min handledare att föra intervjuerna som ett samtal och då använda 

mig utav intervjuguide med några få frågor och sedan fylla på med stödfrågor runt mina 

grundfrågor, det kom även till andra följdfrågor om något behövde förtydligas mer från 

respondenten. Med fokusgrupp intervjun har jag i resultat delen visat tydligare vad de olika 

frågorna i intervjuguiden var till för, jag tänker då på hur samtalets olika frågor stimulerade 

gruppen till att känna sig säkra, uppvärmningsfrågor som leder till huvudfrågan och 

avrundningsfrågor som ser till att alla respondenter har fått vara med. Jag vill inte påvisa att 

mina intervjuguider helt följer de metoder som Wibeck (2000) förespråkar men min ambition 

har varit att försöka efterlikna dessa metoder.   

   När det gäller den litteratur som jag har valt skulle jag ha tänkt på att fördjupat mig mer och 

läst mer om samtalsmetoder, hur det är att intervjua vuxna respektive barn. Men ändå måste 

jag säga att fokusgruppintervjuer är något som jag varmt rekommendera för lärare. Att få 

möjlighet att sitta med en grupp elever och samtala om ett ämne är mycket intressant och 

givande ur flera synvinklar, bland annat för elevens sociala förmåga och även 

kunskapsmässigt. Det är något som jag kommer att använda mig av i mitt lärararbete. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Så här i slutskedet av mitt arbete vill jag påstå att jag har fått insikt i det som varit mitt mål 

och jag känner mig bättre rustad inför framtida arbete med IUP. 

Efter denna genomgång ser jag att det finns mycket att närmare fördjupa sig i. Det som är 

intressant i detta sammanhang är att hur en dokumentation kan göras, hur man arbetar med 

portfolio, hur eleverna använder sig av sin kunskap om sitt lärande genom reflektion och 

genom elevsamtal med läraren, hur kan IUP tydliggöra utvecklingsmålen för eleven samt 

ger IUP eleven mer inflytande över sin lärande situation?  

   Men min huvudfråga: vilka förväntningar har lärare, elever och föräldrar har på IUP, kan 

vara intressant att undersöka när en tid har gått samt efter att Skolverkets information till 

elever och föräldrar har kommit ut.  

Precis som eleven sa i intervjun; 

 vi har fått mer att säga till om för vi vet ju vad vi pratar om…( Elev 2, i fokusgrupp 1, se 

bilaga 7, E – 1) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till lärarintervjuer 

 

Berätta muntligt om intervjun 

Berätta att intervjun skall vara som ett samtal 

Handla om förväntningar på IUP  - informera om sekretessen, inga namn finns 

med. Formalia, utbildningstid, banda/ skrivs för hand  

 

Intervjuguide 

 

På skolan har man arbetat med material om IUP, om man har gett information 

till föräldrar och elever.  

 

1. Vilka förväntningar har du på IUP? 

 

2. Vilka fördelar ser du med IUP som lärare? 

 

3. Vilka nackdelar ser du med IUP som lärare? 

 

4. Utvecklingssamtal med IUP? Hur ser du på?  

 

5. Hur ser du på föräldrasamverkan genom IUP? 

 

6. Hur ser du på elevinflytande genom IUP? 

 

Stödfrågor: 

Hur menar du då?  Berätta vidare  Vad betyder det att 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide för elevintervjuer i fokusgrupp. 

 

Först är förälder och elev tillfrågade om tillåtelse till intervjun, genom telefon. 

 

Informerar om rapporten, ämnet, intervjumetoden dvs. fokusgrupp intervju, 

tystnadsplikten, 

 

 

 

1. Börja med att prata om utvecklingssamtal och om de har fått information om 

IUP tidigare? 

 

2. Vilka förväntningar eleverna har på IUP? 

 

3. a. Fördelar / 

 

3. b. Nackdelar/ 

 

4. Om den används i skolarbetet? 

 
Nedskrivna följdfrågor: 

 

Hur den används i skolarbetet?  

 

Hur kan du använda en IUP i din skolsituation? 

 

Hur kan föräldrar och lärare stödja dig med hjälp av IUP? 

 

5. Vilken roll får du som elev? 

 

6. a.  Kan du påverka din skolsituation genom IUP? 

 

6. b. Kan/ (Hur kan) du och dina föräldrar påverka samarbetet med skolan/ 

lärare genom IUP ? 

 

 

Stödfrågor: 
Berätta hur du menar? 

Förklara – Berätta vidare?  Vad betyder det? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till föräldrar 

 

Telefonförfrågan  

Informera om rapporten, intervju med deras barn och lärare, tystnadsplikten, anonymitet  

Informera om att jag antecknar under tiden som intervjun hålls 

_________________________________________________________________ 

 

 

1. Fråga om de har haft utvecklingssamtal? 

 

2. Vad känner de till om IUP? 

 

3. Vilka förväntningar har du som förälder på IUP? 

 

4.a Vilka fördelar ser du med IUP? 

 

5. Vilka nackdelar ser du med IUP? 

 

6. Hur ser föräldern på sin roll i IUP( föräldrasamverkan)? 

 

7. Hur ser du, som förälder, på elevens roll i IUP(elevinflytande)? 

 

 

 

Tack för din hjälp! 

 

Stödfrågor: 

 

Hur menar du?  Kan du förklara för mig? 

 

Berätta vidare ? 
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Bilaga 4 

 

Transkription av bandad intervju med lärare A 

 
Intervjuaren, jag, börjar med att berätta om vilket forskningsområde som jag har och sedan läser jag frågorna och därefter börjar intervjun, 

med bandning och respondenten får ha frågorna framför sig. Respondenten har arbetat som mellanstadielärare i mindre än tjugo år, 

och arbetar nu med år 5-6. Intervjun utgår från intervjuguiden för lärare se bilaga 1. 

Intervjuaren I:        1. Jag är lite nyfiken på de förväntningar som du har på IUP?  

                               2. & 3. Vilka fördelar/nackdelar som du ser med IUP?  

 4. Om du har lagt upp utvecklingssamtalet på något annat vis än så du har gjort tidigare? 

 5. & 6. Föräldrarnas samverkan och elevinflytande, om det genom IUP har blivit någon förändring? 

Lärare A: Ska vi börja med ettan då? 

 

Fråga 1. från intervjuguiden. 

I:…Ja vi kan börja med förväntningar… 

A: … Dom förväntningar man har är kanske att man ska följa… ha lättare att följa barnet inte bara att ha det i skallen så som man har haft det 

för och att man har det även på pappret 

I:….Mm 

A: … och i ett utvecklingssamtal eller ett samtal med föräldrar ska jag säga... kan gå tillbaka… så att säga om det är nånting som man får 

frågor om …det har inte du sagt förut  eller  oj var det så illa  eller så här …det är inte så att detta måste komma som en överraskning utan vi 

har faktiskt pratat om det här då och då så svårigheterna har faktiskt funnits fast dom har blivit större vart efter att barnet har  vuxit också … 

I:….Mm 

A: .. Då kan det vara en trygghet i att det finns dokumenterat då har jag dokumenterat förr i nåt som ändå skulle ha kunnat vara ett IUP… 

nästan…. 

I:… Ja, ha… Du har använt dom här punkterna? 

A:…Ja, ja jag har använt de här med mål och vi har satt upp olika mål för varje gång …och så… 

I: och ni har utvärderat … 

A;…Och… utvärderat och det har jag gjort i många, många år… 

I: ja… 

A:…Och där kan man ju …. Men nu blir det lite tydligare när vi vi skriver ju och lagt till min kollega och jag längst ner på den här 

mållappen då som vi skriver tillsammans med barna …å som vi, ja i 4:an , 5:an i alla fall har så har barna skrivit den själva med sin egen stil 

och skrivit under sen , Å där …vi har lagt till en nulägesbeskrivning då som jag summerar liksom efter samtalet vad vi kommer fram till 

under samtalet om hur nuläget ser ut och så lägger jag in mina värderingar och om hur samtalet ser ut kommer inte med något nytt  

I: …inga nya mål? 

A…:Nej inget nytt som inte har tagit upp under samtalet…   Sen har jag skrivit… 

I:…Kan du ge exempel på vad ? 

A: Skriver och talar om att t.ex. att eleven trivs bra i skolan men eleven tycker han har kompisar som är lite besvärliga ibland …han verkar 

duktig i engelska , speciellt muntligt men matten är inte lika rolig… som den har varit därför att … 

Ja man liksom gör en sammanfattning i hur nuläget ser ut… 

I: Och det gör du i nulägesbeskrivningen? 

A: Ja  …och så får eleven läsa igenom det innan jag kopierar det och skickar hem kopian sen får föräldrar vi har uppmanat föräldrar att hojta 

till om det är något som inte stämmer med det som vi pratat om på samtalet 

I: ok 

Så att den nulägesbeskrivningen har vi lagt till på vår lapp, det kan nog vara bra att göra det för att göra det ännu lite tydligare   

I: en typ av sammanfattning… 

A Ja det kan man säga… 

Den läser vi ju naturligtvis när vi träffas nästa gång precis som vi utvärderar målen som vi har satt upp är det något som har förändrats och så  
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Annars har vi både förväntningar och farhågorna är ju definitivt att …… en gång till som vi skall göra en massa jobb som ju inte gagnar 

eleven i slutändan.. 

Jag upplever att när man lägger på oss (lärare) liksom att … bokföra allting hela tiden 

… så måste den tiden tas någonstans ifrån… vart tas den ifrån?… jo den tas faktiskt ifrån mitt pedagogiska förberedningsarbete och det är 

inte bra …. Man kan liksom inte göra allt … nånstans måste det stryka på foten va… och som det känns nu är det pedagogiska arbetet… 

I: Upplever du det som du säger att du har jobbat med något liknande under några flera år, upplever du det som att du får 

fylla i ytterligare en blankett? 

 A:Ja ja det är frågan om det räcker med det som vi har kört med under i vår här då … 

Eller … Och då tänker jag på det här med dexter och dataprogrammet … och det här va… och jag känner hur mycket blir detta…  å där 

känner jag mig  … mig väldigt tveksam  

I: …mm ok … 

A: …Jag känner på nåt sätt att … det är till för… är det till för barnet eller är det till för min arbetsgivare att kontrollera mig att det blir gjort 

alltså… på nåt sätt… 

I: …Att du har den kontrollen över barnen…eller 

A: …Ja  just det  

I: Att du fullföljer om det är nån som har problem ... 

A: Kan jag känna lite grann… ja , hur mycket,  ja … och det är att lägga ut det på nätet och barnen ska gå in och föräldrarna ska ha ett 

lösenord och gå in och… 

 Och då tänker jag när man kommer upp då kanske redan 4:an … hur många barn är det som om dom känner till sin kod  kan … av olika 

anledningar kanske kan lämna vidare… till någon annan alltså eller … hur länge dröjer det innan dom kan varandras 

I: mm ok ,det är lite tekniska funderingar… 

A :a ja är det bra det eller nej det är det inte nej… 

 

Fråga 2. från intervjuguiden. 

I : Både förväntningar och farhågor ja… 

A: ja … fördelar det har jag nästan sagt där 

 

Fråga 3. från intervjuguiden. 

I: och nackdelar…  

A: ……sen kan jag ju ok det är kanske inte alla lärare som har gjort som jag har gjort förut …att man kan gå tillbaka … att man skriver ner 

saker och ting kanske går på lösare boliner än så… det är klart… det är bra att sätta den pressen på .. men ja … 

Jag vet ingen som på något sätt dokumenterar i alla fall… nej och det tror jag är 90% i alla fall… borde vara … 

I:…ja 

 A:… borde vara… man ska inte misstro kollegor … känns det som… 

Ja nackdelar det är ju tiden alltså … dexter och det merarbete som det kan medfara  att göra för stor grej av det och där känner jag att … det 

är jätteviktigt i varje kommun läser vad är det som statsmakterna säger åt oss att göra och vad är det kommunen sen lägger på oss… det är 

inte säkert att det är samma sak… 

 

Fråga 4. från intervjuguiden. 

I: utvecklingssamtalet… 

A :… Då har jag gjort så att …att jag har haft ett elevsamtal … väldigt kort… och sen har eleverna fått några frågor och det är… på hösten vi 

har koncentrerat oss på dom sociala målen o den sociala biten och våren lite mera ämneskunskaper så man hinner inte alltihopa  sen tar man 

ju det andra lite grann bland annat följer man ju upp dom mål som man satt då och då har barna fått med sig den här lappen hem och fått 

tänka till  ibland har de suttit här i skolan och tänkt till och där har jag betonat det här är du som ska svara på och sen har föräldrarna nu i vår 

då fått med sig en lapp till hem också för att dom också ska tänka till på tre olika saker.  
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I: …är det en förändring utifrån IUP  

A: Ja den sista att vi lämnar en lapp till föräldrar också då. På utvecklingssamtalet … 

Sen … så efter det lämnar jag över till … ja vi tittar på föregående mål också och jag påminner om det är lite grann och sen lämnar jag över 

till eleven och han … jag har läst lappen emellan där då och eleven får ta sak för sak liksom så … och så resonerar vi runt om det som 

föräldrarna och gör inlägg utifrån sin lapp och jag utifrån min erfarenhet och det jag har förberett och så sen har vi gått igenom alltihopa och 

pratat om huvudsakerna och tagit om alla kompisarna, som nu i år har vi tagit det beslutet också då sen och i höstas tog vi även skolarbetet 

och ansvaret för det  så tittar vi vad ska vi sätta upp för nya mål och då gör vi även det men det är elev som först och främst kommer men nya 

förslag dom har också fått tänkt till i sin lapp och så efter det skriver eleven sina mål och vi kommer överens om vem som ska göra det, hur 

dom ska göra, när dom ska göra det och vem som ska eventuellt hjälpa dom och när vi ska utvärdera dom  och sen från och med nu då så 

informerar jag om att det ska finnas ett IUP och att vi har lagt till den här i nulägesbeskrivningen och det får eleven läsa igenom det här i 

skolan och vi resonerar om det motsvarar, reflekterar det verkligheten som den är och sen tas en kopia och skickar hem det då finns både 

målen och nulägesbeskrivningen med och då får föräldrarna hojta till om dom tycker att det är något som inte stämmer, det har inte varit 

några föräldrareaktionen 

Sedan behåller jag dom här lapparna som föräldrarna tyckt och vad eleverna tyckt och dom har jag i pärmen så där kan vi titta tillbaka på  

I: Är det något som barnen kan gå och kolla på? 

A: Nej, Dom får se över målet och nulägesbeskrivningen för det har dom ett hemma det får de med sig hem. Om de frågar mig någonting kan 

vi titta för jag har en pärm med alla elever så det är inget som dom kan gå och titta i själva. Men däremot lapparna för varje elev finns 

tillsammans så dom kan vi titta på tillsammans om vi bläddrar tillbaka till 3:an och i 4:an hade vi det uppe igen så nu kanske det är dags 

igen…Det händer att vi bläddrar tillbaka och tittar på utvecklingen när vi sitter vid bordet, vid utvecklingssamtalet… 

 

Fråga 5. från intervjuguiden. 

I: Nu kommer vi in på det här med föräldrasamverkan … Har det skett någon förändring i samband med IUP när du tittar 

tillbaka … Har föräldrarna blivit mer aktiva ? 

A : jag tror, dom har… det väldigt svårt att säga det… 

Det är nytt för dom också det kanske inte visar sig på en gång utan det kanske  behöver ha det en tre, fyra år innan vi kan se någon 

förändring… 

I: Ingen har tyckt att det har varit jobbigt att fylla föräldralappen? 

A: Nej ingen har vägrat att lämna ifrån sig den ett par stycken har glömt att fylla i. 

I : Ni gjorde det då inte under samtalet  

A: Nej det gjorde vi inte… utan jag har inte fått någon lapp tillbaka och nån förälder som har inte sett lappen… 

 

Fråga 6. från intervjuguiden. 

I : Tror du att barnens inflytande blir på ett annat vis … tar dom mer  

A. möjligtvis att dom får läsa igenom det där nulägesbeskrivningen och godkänna den eller inte…nej så var det inte en koll att läraren har 

uppfattat barnet på rätt sätt så det tillför det ju faktiskt inte bara upplever situationen hur man tycker att det är lätt, svårt och kamratrelationen 

sen är det lite ett ökat elevinflytande tycker jag mer hör ihop med förberedelsen före utvecklingssamtalet  så att de inte vid samtalet ska tycka 

till något utan att tänka efter och det är den stora elevinflytande biten men den hade vi redan innan men  

I: Du menar att du hade ett liknande IUP innan det blev lag… 

A Ja men det är ju här på skolan som vi tränar det genom våra elevsamtal och även ja att de är mer aktiva… sen att jag har gjort barnen 

aktiva genom att de får skriva målen själv är också ett sätt att få dem aktiva… 

Ofta är det så att det blir ett resultat av det samtal som vi har haft i det här är bra som mål… jag tror att de har ett inflytande om du frågar 

mina barn i klassen tror jag nog att de tycker att de har ett inflytande och de på vad de ska prata om och vi brukar poängtera det att nu ska du 

veta att det är du som håller i samtalet och det är du som ska bestämma vad vi ska ta upp i första hand och sedan kan det vara annat som 

mamma eller pappa vill att vi ska ta upp eller annat som jag vill ta upp. 

Men det är du först och främst som bestämmer vad vi ska ta upp… också inga överraskningar från min sida lärarens sida, då har vi pratat om 

det på elevsamtalet i så fall att jag kommer att ta upp det här och det här… 

Som t.ex. att du är sen på morgonen låter för mycket på lektionerna och då får dom ju en chans att gå hem och berätta… 

Därmed var intervjun slut och jag tackade för mig. 
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 Bilaga 5 

 

Transkription av bandad intervju med lärare B 

 
Intervjuaren, jag, börjar med att berätta om mitt forskningsområdet, om anonymiteten och därefter frågar jag om det är ok att banda och 

därefter börjar intervjun att spelas in  med respondenten som är grundskollärare och har arbetat i mindre än tio år och har 

erfarenhet från ett flertal skolor, arbetar nu med  åren 5 - 6. Jag utgår från intervjuguiden för lärare se bilaga 1. 

Du har haft en rad utvecklingssamtal och jag funderar på det här med IUP… 

 

Fråga 1. från intervjuguiden. 

I: Vilka förväntningar du har på IUP? 

B: Menar du utformningen hur det ser ut … 

I: Ja, jag tänkte fråga om fördelar och nackdelar, utvecklingssamtal, föräldrasamverkan och elevinflytande? 

B: Förväntningar har jag väl att det ska bli ett, ett material som man kan jobba med hela tiden en liknande material dels för att det ska bli en 

kontinuitet här och jämte mot varann bland lärare och för föräldrar så att dom känner igen . 

I: Du menar att man har en blankett eller  

B : Ja ett arbetsmaterial som ser något liknande ut även om det vara lite olika nivå givetvis …. Och frågorna kan ju se lite annorlunda ut även 

om det berör samma saker… så att det blir en … ett användbart material som ser ungefär likadant ut för varje lärare…  

 

Fråga 2. från intervjuguiden  

I: Ser du några fördelar med just IUP? 

B:... ja … fördelar … jag tror att alla har haft någon form av portfolio eller anteckningar från ett utvecklingssamtal, men fördelen med att ha 

ett gemensamt är att det är lätt att ta över en klass, lätt att förstå varandra, lätt för elever, lätt för föräldrar enklare i många anseenden. 

 

Fråga 3 från intervjuguiden. 

I: Ser du några nackdelar så med IUP? 

B: … Det som alltid är jobbigt är att komma igång med en ny grej och att få snurr på det så att man använder materialet på ett bra sätt … å 

det kan ju vara lite tids och energikrävande då… men jag tror att det får man följa och börja med och nu är det bestämt att vi ska ha IUP 

också så att… då har vi ingenting och välja på så att… men bara man kommer i gång så är det bara och följa det…   

 

Fråga 4 från intervjuguiden.  

I: utvecklingssamtalet som du har, Har du förändrat dem något, hur lägger du upp det, är det något som går hem till föräldrar 

är det något som barnen … Hur ser dom ut? 

B: Jag har inte haft något material som har gått hem som de har bearbetat med föräldrarna så mycket … utan det vanliga är väl att man har en 

form av elevsamtal innan utvecklingssamtalet och att man där pratar lite grann om hur det har gått och på olika sätt så här i skolan… att så att 

man gör eleverna lite beredda inför ett utvecklingssamtal och min tanke är att eleverna ska försöka berätta så mycket om sin egen utveckling 

och om sin skolutveckling och att man finns, det ska ju vara en treenighet, alla tre kan ju inte ta lika stor plats men elev berättar och jag som 

lärare får givetvis berätta om hur jag upplever situationen och föräldrarna får komma med synpunkter på hur de upplever det från föräldrahåll 

och ställa frågor också…om olika saker som behöver förtydligas då… 

I: Hur gör ni med IUP , hos dig? 

B: Vi har inte kommit igång med IUP än i och med att vi håller på att utforma det här på skolan så har vi inte använt oss av den det 

provmaterial som utan vi har kört ett eget material än så länge… 
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I : Hur ser det ut? 

B: Jag tittar mycket utifrån de nationella proven och dyligt var de uppnående målen, vilka vi har, har vi nått upp till dom, finns det brister och 

hur ska man göra för att rätta till dom brister som finns och i första hand sen får man titta på om man har lyckats med någonting kanske man 

kan bli bättre ändå… på nya saker och sätta mål ifrån dem. 

I: Är det något som du har utarbetat själv… 

B: Dom nationella målen dom är ju som dom är… 

I: Har du konstruerat själv det här du fyller i eller? 

B: Jag tittar ju på vad det är som saknas och vilka brister det är och sedan brukar jag börja med att låta barna berätta och sedan fyller jag i i 

vad som behövs men oftast har de fått med och de vet ju om sina brister själva också så annars kan man hjälpa dem att förtydliga lite mer. 

 

Fråga 5 från intervjuguiden.  

I: Hur ser du på föräldrasamverkan genom IUP? Ser du någon förändring? 

B: Inget än tycker jag. 

 

Fråga 6 från intervjuguiden. 

I: Elevinflytande har det förändrats något genom IUP? 

B: Inte än heller tycker jag men jag tror att den här skolan med hjälp av elevsamtal har tryckt mycket på det. Men det är med de här enhetliga 

dokumenten som kan göra det mer överskådligt…   

        

 Därmed var intervjun slut och jag tackade för mig. 
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Bilaga 6.  

Transkription av bandad intervju med lärare C 

 
Vi pratade om forskningen i examensarbete och sedan berättade jag om ämnet, informerade om att inga namn nämns. 

Respondenten, läraren har jobbat mindre än tio år som grundskollärare och har erfarenhet från flera skolor i kommunen och 

arbetar nu i år 5 - 6. 

 Jag frågar om det är ok att intervjun banda och därmed startar intervjun.  Jag utgår ifrån intervjuguiden och respondenten får ha den framför 

sig och jag börjar med att fråga:  

Om respondenten har informerat något om IUP för elever och föräldrar? 

C: Ja, jag har förklarat först för barnen vad en IUP handlar om att det är en individuell utvecklingsplan och det är för varje elev och varje 

elev jobbar utifrån sina speciella behov, som t.ex att nån behöver jobba mer i matte och nån behöver jobba mer i svenska och sen har jag 

förklarat för föräldrarna då varför vi har börjat med IUP och att det är en lag som har kommit då och att alla elever ska ha en individuell 

utvecklingsplan och har visat hur min individuella utvecklingsplan ser ut och syftet då. 

I: ok, den har du konstruerat själv? 

C: Ja den har jag konstruerat själv utifrån en modell från Orust , fick den på en föreläsning med Britt - Inger Olsson heter hon som har gjort 

,ja vet inte men i deras kommun har man den och den har de har de haft ganska länge och därför valde jag den för den såg ganska 

genomarbetad ut. Och den visar på vad individen tar för ansvar, vad målsman tar för ansvar och vad jag som lärare har för ansvar för och 

uppfylla dom målen och det är väldigt bra att få ner på pappret så att man för nästa gång kan kolla av då och utvärdera från föregående 

utvecklingssamtal att det har gjorts det här hemma, har det gjorts i skolan och har individen gjort det dom ska. 

 

Fråga 1 från intervjuguiden. 

I: Ja, vi tar nästa fråga, vilka förväntningar har du på IUP? 

C: Jag har nog satt ganska stora krav på mig själv att jag vill ha en bra IUP där det framgår på planen för varje elev, hur vi ska jobba på 

lektionerna vem som tar vilket ansvar, för att dom ska gå vidare i sin utveckling … nu är det ju början så man vet inte så mycket om just den 

här modellen är bra det får vi ju se allt eftersom man jobbar nu det kan ju hända att man kommer att arbeta om just den modellen och att det 

blir bättre efter ett tag… 

I: men du har med de här punkterna utvärdering av föregående mål, nulägesbeskrivning, nya mål samt vem som är ansvarig 

för delar… 

C: Ja, och sen också när mina elever lämnar sexan och går upp till sjuan så finns det med en punkt där det står inför övergången över sexan 

och sjuan, den kommer ju inte stå med. 

I: Hur tänker du då? 

C: Då tänker… jag då… att vissa elever mår väldigt bra när de får struktur av sin lärare inför varje lektion att under den här lektionen 

kommer vi att göra så här och så här och den tiden slutar vi… 

I: Är det en liten överlämning… 

C: Ja så att blivande lärare vet vad som kan bör göras för om det är någon elev som kanske behöver hjälp med struktur under dagen och så. 

 

Fråga 2. från intervjuguiden. 

I: Ja fördelar men IUP? 

C: Jag tycker det finns mycke fördelar… dels att man får ner på papper, vad som har gjorts för den speciella eleven, hur det funkar nu och 

vad man ska jobba med framöver…att också få ner på papper inte bara skolans arbete utan att även föräldrarna har ett arbete med kanske 

läsning, att läsningen behöver utvecklas, att vi, naturligtvis jobbar vi med det i skolan, men att föräldrarna kan läsa med barna kanske tio 

minuter. Olika ansvarområden så och sen så tycker jag att barna också blir påminda om att:  - Ja, just de! Det här sa jag ju på förra samtalet 

och det där har ju jag faktiskt jobbat med och blivit bättre!... 
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Fråga 3. från intervjuguiden. 

I: ok, ser du några nackdelar? 

C: Ja,… på så sätt att jag tänker väldigt mycket på hur jag skriver det här med IUP, att det är väldigt viktigt att man skriver det på ett positivt 

sätt… så att man inte kränker eleverna som exempel: -  Bosse han är väldigt slarvig gör inte det han ska på lektionerna… , utan att vi vänder 

på det som att -Vi ska arbeta med att få mer gjort på lektionerna… och att skriver det på ett bra sätt. 

Sen så tänker jag lite på att om nu dom här IUP ska lämnas över från låg upp till mellan och mellan upp till hög… Ska alla IUP lämnas med 

och om man till exempel var en stökig elev … under lågstadietiden och det var mycket negativt ska den då följa med till mellanstadiet och 

den IUP:n ändå läses av den blivande lärare vilket kan ge en sne bild av eleven tycker jag och personen kan ju ha ändrats sig under den här 

tiden innan den kommer upp till mellanstadiet… 

 Det här kan jag se som en nackdel… 

 

Fråga 4. från intervjuguiden. 

I: Utvecklingssamtalet, hur ser det ut och har du ändrat på något? 

C: Nej, jag har haft det i princip samma struktur tidigare kan man säga, jag kan visa dig och skicka med dig sen… Till IUP finns en bifogad 

enkät till utvecklingssamtalet, Hur man trivs i skolan.   … så den sociala biten kommer in sen ser det även om det inte är på föregående inför 

utvecklingssamtalet så är det mer uppstyckat, här finns det mer plats för att uttrycka i skrift i IUP, här är det mer frågor om t.ex. Läxor; Gör 

jag mina läxor? Ja  … 

I: Den här enkäten följde med förut till utvecklingssamtalet? 

Den följer med nu också till utvecklingssamtalet och IUP:n, eller… 

C: Nej, nu har jag lämnat den här enkäten och gått över till den här, där  arbetsresultat kommer in specifikt i matte, svenska och 

engelska…medan man kanske där mer specifikt tittade på ett eller flera mål behöver jobba mer med svenska, stavning men att man kanske 

skriver att resten av skolarbetet går bra … 

I : Hur stora mål fyller du in? 

C: Det har varit till exempel behöver jobba mer med att skriva berättelser specifikt stavning, en elev hade jag, behöver jobba mer med det 

sociala samspelet hur man beter sig mot sina kamrater … jag känner att barnen är väldigt medvetna om, även om jag känner att det är ganska 

stora mål är ändå barnen mycket medvetna om vad man diskuterar, det kan låta ganska stort … 

I: Men det är uppnående målen… 

C: Ja det är precis… Vi har haft exempel i engelska… med stavning och alla barna har ju nått det målet under en termin… 

I: Finns det något som har gått hem till föräldrarna utav det här eller ? 

C: Jag har tagit innan vi börjar utvecklingssamtalet och förklarat vad som menas med en IUP  och sen har jag satt igång utvecklingssamtalet. 

I: Inga lappar som har gått hem? 

C: Nej, inga lappar som har gått hem… 

I : och ni har pratat om det här på samtalet ? 

C: ja vi har pratat på vad IUP innebär också… 

 

Fråga 5. från intervjuguiden. 

I Hur ser du på föräldrasamverkan genom IUP? 

C: Jag tycker att det har fungerat väldigt, väldigt bra… 

Föräldrarna är väldigt engagerade och säger att - ja just det nu måste vi jobba med det här hemma och när det kommer ner på papper och att 

de skriver under då blir det mycket tydligt, oftast står det specificerat exakt; ex. jobba med läsning 15 min, varje dag… och även vissa 

föräldrar säger att då ska vi jobba med det i sommar så att det är förberett inför högstadiet.  

I: Tycker du att föräldrarna har blivit aktivare genom det här då eller? 

C: Ja jag tycker det och just att dom skriver under får läsa igenom vad vi har kommit fram till under samtalet och skriver under med sin 

signatur och därigenom har de blivit medvetna om att nu har jag ett ansvar likaså att klassläraren har ett ansvar har föräldern ett ansvar och 

följa upp så att de når målen. 
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I: Hur upplever du utvecklingssamtalet genom det här trepartssamtalet, är det någon skillnad där? Är föräldern mer aktiv där? 

C: Jag tycker att föräldern är mer aktiva i den typen av konversation så. 

Jag kan uppleva lite att barnet försvinner lite när det är två vuxna och ett barn, jag vet inte kanske att man måste jobba mer hur man lägger 

upp samtalet… 

I: Hur brukar du göra? 

C: Jag vänder mig oftast i och med att vi har haft elevsamtal innan och gått igenom och utvärderat förra utvecklingssamtalet med barnet så 

har jag oftast skrivit klart den efter elevsamtalet så att jag vänder mig oftast och har en dialog med barnet. 

I:  så du har fyllt i den ? 

C: Den är klar tills föräldrarna kommer … först då pratar vi om vad en IUP  är för föräldrarna och syftet sen presenterar jag vad vi har skrivit 

och förklarar att först har vi haft elevsamtal och att jag har fyllt i det här då och så får de läsa igenom och komma med kommentarer och 

ändringar kanske, men oftast så sker en dialog en dialog så med barnet – ja just det vi sa ju det på elevsamtalet att du upplevde det så här och 

så får föräldrarna komma in då, men jag tycker nog att när vi hade den här, det gamla, så höll barna i det på ett annat sätt … 

I: Hur menar du då? 

C: Barnet förde, hade utvecklingssamtalet själv och berättade för föräldrarna.. 

Förklara och berätta så… 

I: Har du gått ifrån det nu … 

C: Ja har det mer styrt så att det blir liksom …  

I: Är det en nackdel eller? 

C: Jag beror nog på hur jag lägger upp samtalet jag tror inte att det är omöjligt nu heller… Det är nog att man är så ovan själv innan man 

kommer in i det… 

I: Beror skillnaden något på om det är våren eller höstens utvecklingssamtal? 

C: Jag tror det är för att jag är osäker, man har en ny mall, man är så fokus å just dom här rubrikerna och få med sig allting… jag tror det är 

att man nu ännu inte är säker på IUP:n… ex vad man förväntar sig och hur samtalet ska gå till…tror jag. 

 

Fråga 6. från intervjuguiden. 

I Har elevens inflytande, ja det pratade du lite grann förut om det att det har förändrats genom IUP? 

C: Ja jag tycker att sen att mina elever har kommit upp i år 5 – 6,  nu så har och vi har haft elevsamtal och när jag nu berättat om IUP och 

varför vi har det här så tycker jag när vi har, vi har ju eget arbetes tid då varje elev jobbar med dom behöver jobba med nån sitter med matte 

nån sitter med svenska och nån sitter med engelska och när vi utvärderar det här och har elevsamtal och så, säger de 

just det, nu känner jag… nu har jag uppnått det målet men nu behöver jag träna på det istället. Jag hade en elev som sa på elevsamtal så  här 

omdan att svensk skrivning behöver jag träna på och då handlar det om den grammatiska biten så det och det behöver jag träna på… 

I: Kommer det här IUP att finnas tillgängligt för barnen? 

C: Ja har dem i en pärm som jag tar med till elevsamtalen, jag har dem bakom flikar som man säger… så det är inga hemligheter, sin del är 

inga hemligheter… 

Den tar vi liksom ur då, men de får ju inte gå och titta på varandras… det står inga hemligheter utan det funkar som ett arbetsmaterial så att 

de ska kunna se och läsa och bli påmind utav målen… 

Sen tror jag ju längre man jobbar med IUP tror jag att man blir bättre och bättre nu är vi i startgroparna och man är lite osäker… 

 

Och därmed tackade jag för samtalet…  
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Bilaga 7. Transkription av fokusgruppintervju 1 med elever 

 

Elevintervju med fokusgrupp 1 

 
Transkriberat material från intervjun med elever där jag fick använda bandspelaren. 

Jag började med att informerar om mitt arbete med rapporten, vad den handlar om, om tystnadsplikten samt anonymiteten samt att jag fått 

tillåtelse av deras föräldrar för att få genomföra intervjun.  

Fokusgruppen består av fyra elever, två flickor och två pojkar, vilka slumpmässigt får siffrorna 1, 2, 3 och 4 vid 

de svar de ger. Tre av de fyra eleverna har haft utvecklingssamtal under våren den fjärde har förberett sig inför 

sitt som skulle hållas senare på dagen. Den fokusgrupp som den fjärde eleven skulle ha varit med i blev inställd 

på grund av dubbelbokning i schema, men elevens föräldrar hade redan gett tillåtelse till intervju, därför fick 

vidtalad elev följa med. 

Intervjun utgår från intervjuguiden bilaga 2, Intervjuguide för elevintervjuer i fokusgrupp. 

 

Fråga 1 från intervjuguiden.  

Börja med att prata om utvecklingssamtal och om eleverna har fått information om IUP tidigare? 

Alla svarar nej på om de har fått några andra papper inför det här utvecklingssamtalet och om de har fått någon annan information… 

I: Har de varit lika de här samtalen på våren som höstens samtal? 

Elev 3: Ja förutom att på höstens utvecklingssamtal fick vi planera själva vad vi skulle prata om – det fick vi inte göra vid vårens samtal... 

Elev 1:Vi har fått planera själva nu vi i vår klass  

I: och med själv hur menar du då? 

Elev 1: Att vi har fått säga vad vi tycker att vi behöver jobba med och så har vår lärare sagt vad  han/hon tycker att vi ska jobba med så har vi 

satt ihop det … 

Elev 3: Det brukar vi också göra men vi fick inte göra det i år utan läraren skrev upp såna saker som vi skulle säga och prata om… 

I: Var det någon skillnad på utvecklingssamtalet när ni satt tillsammans med era föräldrar? 

Var det några skillnader från hösten inför det här IUP ,  det skall ju införas från 1/1 06  … och alla ska ha en plan nedskriven 

för mål i olika ämnen såsom matte, svenska, slöjd, idrott, språk, och även de sociala målen, träna på vissa grejer hur man är 

mot varandra …  Vad det någon skillnad på det här ? 

Elev 2: Neej, eller det enda som var skillnaden var ju det här pappret. Ja förr fick vi ju ett papper där det stod svenska, matte, slöjd ja alltihop 

och då fick man några rader att skriva på vad man tyckte om ämnet å ja om man tyckte att man behövde fortsätta… att på samma ungefär för 

att lära sig mer… det här , den här gånger hade läraren skrivit på ett papper de olika punkterna olika punkter som vi skulle sitta och prata om 

så gjorde vi det i stället … 

I: Hade ni förberett er på något vis hemma? 

Alla respondenterna säger, nej… 

I Hade föräldrarna möjlighet att förbereda sig? 

Elev 3:  Nej säger alla… 

I: allt var nytt eller hade ni tankar med er från era elevsamtal som jag har förstått att ni har tillsammans med läraren? 

Elev 2: Alltså läraren har sagt ungefär vad vi skulle prata om… 

I : och med ungefär menar du? 

Elev 2: olika ämnen… 

 

Fråga 2 från intervjuguiden.  

I:Vilka förväntningar har eleverna på IUP? 

Alla respondenter svarar… vet inte… 
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Fråga 3 från intervjuguiden. 

I: Vilka fördelar/nackdelar finns med IUP? 

Ingen av respondenterna svarar 

 

Fråga 4 från intervjuguiden.  

I: Om och hur IUP , målen i planen används i skolarbetet? 

Elev 4: Målen vart vi ska? 

I :Ja målen som du ska bli bättre i… 

Elev 3: Nej.  

Elev 1: Ja för ett tag sedan kollade vi i våran klass på det  

Elev 2: Nej vi gör inte det vi tar det direkt på plats. 

Elev 4: Läraren har målen hos sig… 

 

Fråga 5 från intervjuguiden.  

I:Fick ni som elever någon annan roll i samband med sista utvecklingssamtalet?  

Elev 1: Nej, men läraren har sagt för hela klassen vad som alla får prata om men inte personligt. 

Elev 2: I femman fick vi det här pappret och hålla i utvecklingssamtalet själva… så läraren kom med kommentarer och fyllde i lite grann… 

Elev 4: Ja så tycker jag också… 

Elev 2: så nu tycker jag inte det har ändrats så mycket det var mer i femman. 

I: Vad berodde det på? 

Elev 1: Kanske att det var att vi bytte lärare… 

Elev 3: Men nu så var det ju läraren som höll i det. 

Elev 2: I stort sett tycker jag att man ska mer ansvar själv och att det var därför så kan det också vara… 

I : det är en liten utveckling? 

 Ja svarar alla respondenter. 

I :Hur känns det när ni får ansvaret eller är det en utveckling… 

Elev 2: Det är inte speciellt svårt som jag säger … det är ju bara föräldrarna som man pratar inför så, det är ju ingen värsta predikan man ska 

hålla i ju så… 

I: det känns bra? 

I: Tycker ni att mamma och pappa får ta någon större bit i det här eller? 

Elev 1: NJa …. 

Elev 3: Dom sitter där vid sidan om och berättar vad dom tycker  

Elev 2: Och har också sådär små kommentarer till… 

Elev 4: Lägger till lite grann.  Ja… 

 

Fråga 6b. från intervjuguiden.  

I: Tycker du att dina föräldrar kan bestämma mer och påverka mer på läraren hur ni har det och hjälpa er om ni vill ha mer 

stöd i skolan? 

Elev 3: Ja om vi har bett om det så ska dom ska de ju göra det inte annars. 

 

Fråga 6a. från intervjuguiden. 

I: Tycker ni att ni får mer inflytande, förutom att ni ska hålla i samtalet, i skolan, ni har klassråd och elevsamtal och 

samtalsgrupper? Tycker ni att ert inflytande har ökat? 

Elev 1: Ja vi har fått påverka vårat schema och sånt dära… 

Elev 2: Ja vi har fått mer att säga till om för vi vet ju vad vi pratar om… 

I: Känns det bra? Ja, svarar alla … 
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I : Ni är ledare för samtalsgrupperna, också? Hur är det? 

Elev 1: Kul, men det är inte så många mindre som pratat nåt direkt… 

Elev 2: Man får fråga om och om igen för ingen svarar… 

Elev 3: Och då måste man gå fram och fråga vad tycker du det… 

Elev 1: De svara ja nej eller vet inte… 

I : Vad kan det bero på? 

Elev 4: Dom är blyga tror jag… 

Elev 1: Första gången sa de ingenting då var det mera ledarna som snackade… 

I: Hur upplevde ni det när i var på lågstadiet? 

Elev 4: Ja jag var också blyg… 

Elev 1: Dom var stora, dom var läskiga, då vågade man inte, sen var jag också blyg för vad andra skulle tycka också om vad jag svara och då 

var det bättre att inte säga någonting i stället. 

Elev 4: Jo det var samman för mig med… jag svarade ja och nej och vet inte … så man förstår att det blir lite tyst ibland… 

 

Därmed tackade jag för intervjun med eleverna och bandspelaren stängdes av. 

Jag berömde dem för att de hade vågat prata så mycket när bandspelaren var på, men det spelade ingen roll. Då är det värre att få höra sin 

egen röst som en av eleverna uttryckte det. 
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Bilaga 8. Anteckningar från fokusgruppintervju 2 med elever 

Elevintervju med fokusgrupp 2 

 Vid denna intervju fick jag inte banda för eleverna, utan vi samtalade och jag, som är intervjuaren, antecknade under intervjuns gång. 

Jag började med att berätta om min utbildning och berättade om skrivandet med rapporten om mitt ämne och hur jag har gått tillväga vid 

forskningen. Eleverna var mycket nyfikna och frågade hur den skulle se ut och vad den skulle handla om. 

Jag berättade om att det ska hållas hemligt det som berättas i intervjun, inga namn får vara med i rapporten samt att jag har bett deras 

föräldrar om tillåtelse att få genomföra intervjun. Fokusgruppen bestod av tre elever, en pojke och två flickor, som numrerades 

slumpmässigt med siffrorna 5, 6 och 7. 

Jag började med att läsa igenom frågorna och därefter började vi med intervjun. Efter intervjun satte jag mig direkt och renskriv samt fylla på 

runt alla stödord som bara hanns med att skriva under själva samtalet.  

 

Fråga 1 från intervjuguiden.  

Börja med att prata om utvecklingssamtal och om de har fått information om IUP tidigare. 

Alla har haft utvecklingssamtal, någon mer information om just IUP har vi inte haft säger eleverna. Det har inte varit någon skillnad på 

höstens utvecklingssamtal jämfört med vårens anser eleverna. 

Elev 5:och 6. säger att de har pratat lika mycket vid vårens utvecklingssamtal som förut. 

Elev 7: tycker att det pratades lite mindre nu på våren. 

 

Fråga 2 från intervjuguiden. 

 I:Vilka förväntningar har eleverna på IUP? 

Elev 6: Nu fick vi skriva ner mer själva om olika ämnen, kunskaps- ämnen,  hur vi tyckte att det gick – förut, höstens, handlade 

utvecklingssamtalet mer om kompisar.   

 

Fråga 3 från intervjuguiden. 

I: Vilka fördelar/ nackdelar ser du med IUP? 

Elev 5: Fördelar är att det är bra att ha en fråga att utgå ifrån. 

Elev 6: Nackdelarna är tycker jag att, det är enklare att prata om målen när vi kommer dit på utvecklingssamtalet. Nu får vi olika ämnen som 

vi ska skriver ner hemma själva på en lapp med frågor som ska tas med till skolan och som vi läser upp vid samtalet.  Nej, jag tycker det är 

lättare att prata om de olika ämnena istället för att ha det redan nedskrivet. 

 

Fråga 4. från intervjuguiden.  

I:Om och hur IUP används i skolarbetet?  

Elev 7: På utvecklingssamtalet sätter vi upp olika mål som vi skriver själva på pappret, vilka vi tittar över till nästa utvecklingssamtal… 

Elev 6: På elevsamtalet kommer fröken mest med klagomål på eleven, att man ska hålla ordning på sina saker mer på sin plats och så… 

Men på utvecklingssamtalet då styr eleven upp samtalet och då tar inte fröken upp klagomålen alls eller säger dem på ett snällare sätt. 

Elev 5: Målen tittar vi på vid utvecklingssamtalet, men vi skulle ha kollat på dom före jul eller nu före påsk på våren men det blev inte av.  

Vi har missat tillfällena att se över målen – de används inte i skolarbetet. 

Elev 7: Vi skriver ju in i pappret att vi ska titta på dem men det har väl försvunnit i tiden… 
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Fråga 5.och fråga 6a. från intervjuguiden.  

I: Vilken roll får du som elev? Kan du påverka din skolsituation genom IUP? Ni har klassråd, elevråd och matråd här på 

skolan… 

Elev 6: Det pratas ju mycket om elevinflytande om att alla ska få komma till tals och tycka men ibland tycker jag att det jag saknar handling i 

skolan och att det går långsamt. 

Pratar vi bara för att det står så i lagen att alla ska få prata, men det händer inget efter med frågor som kommer upp utan det försvinner … det 

blir ju så man slutar att ta upp en del frågor… 

   

Fråga 6b. från intervjuguiden. 

I: Kan du och dina föräldrar påverka samarbetet med skolan/lärare genom IUP?  

Elev 7. Föräldrarna, är med och pratar på utvecklingssamtalet… 

 

Jag tackade för intervjun och berömde dem över att de hade kunnat svara så mycket på mina frågor och visade på det som jag hade hunnit 

med att skriva och berättade om att nu får jag sätta mig och skriva ner lite mer runt stödorden.  

Jag frågade även hur de hade upplevt intervjun, men det hade varit ok, som de utryckte det. 
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Bilaga 9  Anteckningar från telefonintervjuer med föräldrar 

Respondent F1 

1. Ja vi har haft utvecklingssamtal. 

2. och 3. Vi har haft det hela tiden att de följer upp mål. Men det var annorlunda - mer frågor på papper och mycket mer styrt från 

frågorna, saknar en del frågor. 

Nu utgår det mer från eleven, saknar att bara få prata med fröken själv.  

Barnet berättar om hur det går och vad de gör, att det går bättre. Skulle vilja höra hur läraren tycker hur det går för t.ex. med 

läsningen, matten och skrivning. 

Nu tog de ju upp om de nationella proven då berättade läraren mer hur det går. 

      4.   Bra att det skrivs ner om olika mål.  

5. vi har bara fått höra hur det går som t.ex. att barnet ska bli bättre på att plocka bort saker efter sig från skolbänken. saknar mer 

frågor om hur det går med kunskapsbiten. Skulle vilja att läraren skrev ner eller berättade mer om det. 

6. Bra att det kommer på papper. Bra – med mer föräldrasamverkan. 

7. Barnet har alltid haft inflytande ända sedan början med att fylla i munnar och svara på frågor ända sedan dagis. 

 

Respondent F2 

1. Ja vi har haft utvecklingssamtal. 

2. Visste inte att det var något nytt, från läraren har vi inte fått den informationen. 

3. Jag tycker att det är bra att det finns, att följa upp under terminen, att det följs upp under skoljobbet och att det följs upp på 

utvecklingssamtalet. 

4. Bra att det fanns. Det ger mig en inblick i hur barnet ligger till och i och med att jag är med själv kan jag se vad de gör.  Som 

t.ex. om vi har upplevt hemma att barnet har haft svårt med något och när man tar upp det på samtalet så får man reda på att det 

egentligen inte har haft det utan det har utvecklats under tiden. 

5. Inget negativt 

6. Bra att jag kan vara med och påverka och tycka.  Trycka på och förtydliga i vissa frågor till läraren eller till barnet om det är 

saker som man som förälder behöver betona i t.ex. att träna extra eller se till att hålla ordning för det tyckte ju din lärare också. 

7. Ja de kan vara med och styra och ställa lite grann och tala om vad de tycker. Ingen skillnad på utvecklingssamtalen efter IUP. 

 

Respondent F 3 

1. Ja, det har vi haft. 

2. Egentligen inget, beslutet visste jag att det fanns, ingen information om vad det är. 

3. Tyckte att det såg bra ut, vet inte – svårt, bra för eleven att se att man har mål. 

4. Bra sätt att förtydliga på papper, mer konkret… 

5. Nej 

6. Utvecklingssamtalet är jättebra. Protokollet ger ingen annan roll för föräldern, mer mellan eleven och läraren. Det blir tydligt för 

alla.  

     Ingen skillnad på detta utvecklingssamtal mot tidigare utvecklingssamtal.  

     Det har inte varit något extra papper. 

7. Nej, ingen förändring, av barnets roll i IUP (elevinflytande).  

      Barnet har tagit mer aktiv roll i sitt lärande blivit mer medveten. Barnet ser framstegen            

     och är engagerad i sin roll. 

Jag kan inte säga om utvecklingssamtalet har förändrats på grund av att det finns ett IUP-   

papper eller om det är att barnen är mer engagerade i sitt lärande, mer delaktig i                                                                                                                                                                                                                       

utvecklingssamtalet, vilket förut styrdes av läraren. 
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