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Abstract   
 
Denna uppsats syftar till att undersöka vårdnadshavares tankar kring IUP (Individuella 
utvecklingsplanen) och utvecklingssamtal. Undersökningen har utförts genom formella intervjuer 
som riktats till vårdnadshavare, vars barn går i år 1–3, och som nyligen varit på utvecklingssamtal. 
Sammanlagt har åtta vårdnadshavare intervjuats i två olika mellansvenska kommuner. Att vi gjort 
vår studie på olika platser i Sverige är för att öka den empiriska bredden, men vi har inte haft för 
avsikt att utföra någon jämförelse mellan de olika rektorsområdena. Våra intervjusvar har 
sammanställts för att sedan bearbetas och nå ett resultat där våra frågeställningar kan besvaras. 
Det resultat vi kom fram till visar att vårdnadshavare inte anser sig ha tillfredsställande kunskap 
om IUP och att delaktigheten i dokumentationen kring deras barn upplevs olika. Men detta till 
trots anser vårdnadshavare att de genom IUP:n har möjlighet att följa sitt barns kunskapsprocess 
och på så vis stödja deras utveckling. Vårdnadshavarna anser att utvecklingssamtalen fungerar bra 
och de är nöjda med dem och dess innehåll. Våra principiella slutsatser är att vårdnadshavare 
tillhandahålls för lite information kring IUP. Som blivande lärare har vi fördelen att veta om 
denna brist så att vi kan vidareförmedla vetskapen om detta på våra kommande arbetsplatser i 
utvecklande syfte. 
 
Nyckelord: Delaktighet, dokumentation, individuell utvecklingsplan, kunskapsprocess, mål.  
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Inledning 

Bakgrund  
Enligt skolans styrdokument är det angeläget att skola och vårdnadshavare samarbetar kring den 
enskilda eleven. Skolan har dessutom skyldighet att kontinuerligt erbjuda elev och 
vårdnadshavare utvecklingssamtal. Från den 1 januari 2006 är skolan enligt 
grundskoleförordningens kap.7, § 2, dessutom ålagd att skapa individuella utvecklingsplaner 
(IUP) för varje enskild elev (www.skolutveckling.se). Som blivande lärare anser vi att det är av 
vikt att vi är informerade om hur vårdnadshavare uppfattar deras delaktighet i dokumentationen 
kring eleven samt andra tankar runt utvecklingssamtal och IUP – detta för att adekvat kunna 
möta vårdnadshavare i utvecklingssamtalet och kunna stödja dem i deras roll som part i 
handlingen.  
 
Lärare har i uppdrag att skapa individuella utvecklingsplaner för varje enskild elev i grundskolan, 
och denna utvecklingsplan ska tas fram i samverkan med elev och vårdnadshavare enligt 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer om den individuella utvecklingsplanen (Allmänna råd 
och kommentarer: den individuella utvecklingsplanen 2005). Skolan har till uppgift att stödja 
elever så de har möjlighet att utvecklas i riktning mot de nationella målen. Målen i sig är inte 
individanpassade men vägen dit måste vara det. Följande står att läsa i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, under rubriken ”En 
likvärdig utbildning”:  
 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lpo 94 2006:4) 

 
För att eleven ska kunna få en individanpassad undervisning är det av vikt att man har 
utvecklingssamtal med vårdnadshavare minst två gånger per läsår, detta enligt 
grundskoleförordningens kapitel 7, § 2, som lyder: 
 

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

                     På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement till 
utvecklingssamtalet även lämna en annan skriftlig information om elevens skolgång än 
vad som avses i första stycket. (Allmänna råd och kommentarer: Den individuella 
utvecklingsplanen 2005:8f) 

 
 
Utvecklingssamtal är en viktig del i arbetet med IUP. Agneta Zetterström är lärare och har skrivit 
böcker om IUP.  Hon skriver i en av sina böcker, Att arbeta med IUP, att det är viktigt att 
genomföra utvecklingssamtal som verkligen handlar om barnets/elevens utveckling och 
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utvecklingen i förhållande till målen (Zetterström 2006:105). Här anser vi att det är av vikt att 
lärare synliggör målen för såväl elev som vårdnadshavare eftersom alla parter bör vara insatta i 
vad utvecklingen ska leda till. Synliggörandet av konkreta mål gör att såväl elever som 
vårdnadshavare känner delaktighet och att vårdnadshavare lättare kan hjälpa elever att utvecklas i 
riktning mot målen.  

Vi tolkar att utvecklingssamtal är, precis som namnet anger, ett samtal genom vilken utveckling 
ska ske. I grundskolan är samtalet ett trepartssamtal där parterna pedagog, elev och 
vårdnadshavare har olika syner och infallsvinklar på den berörda elevens utveckling i skolan.  

Följande utdrag ur läroplanen synliggör de tre parternas funktioner och det faktum att 
vårdnadshavare och skola förväntas samarbeta kring eleven: 
 
               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 (1 kap.2§) Skolan skall präglas av omsorg om 
individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en 
fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, 
kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmen. (Lpo 94 2006:5)  

 
Läroplanen visar också på utvecklingssamtalet och dess betydelse genom följande text: 
 
             Läraren skall 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, 
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 

studieresultat och utvecklingsbehov […] (Lpo 94 2006:16). 
 
Ett utvecklingssamtal ska behandla tre olika parters syn på eleven och dess lärande. Eleven, 
vårdnadshavaren och pedagogen ska tillsammans resonera kring mål, arbetsformer och 
arbetsresultat samt hur eleven fungerar socialt i skolan. Utvecklingssamtalet ska vara ett 
jämbördigt samtal. (Buckhöj Lago 2000:53) 
 
När det gäller den individuella utvecklingsplanen så kan man i Skolverkets allmänna råd och 
kommentarer om densamma läsa att planen ska vara framåtsyftande och bör: 
 

• 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 (Allmänna råd och 

kommentarer: Den individuella utvecklingsplanen, 2005:13). 
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Läroplanen synliggör också vikten av att lärare vägleder eleven i sitt lärande, vilket följande text 
beskriver:  
 
             Skolan skall sträva efter att varje elev  

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning 

i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. (Lpo 94, 2006:16) 
   

Skolan och vårdnadshavaren har således ett gemensamt ansvar för elevens skolgång och för att 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Riktlinjerna för 
samarbetet hem och skola emellan synliggörs i läroplanen genom: 
 

Alla som arbetar i skolan skall 
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 

innehåll och verksamhet  
 
Läraren skall 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 
och kunskapsutveckling, och 

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 
respekt för elevens integritet. (Lpo 94, 2006:14) 

 
En helhetssyn kring eleven är viktigt för att åstadkomma gynnsamma möjligheter för elever att 
utvecklas i riktning mot målen. Medbestämmande måste genomsyra hela utvecklingssamtalet från 
förberedelse till uppföljning. Ett gott samarbete i skolan måste bygga på att alla parter får uttrycka 
sin mening och att det som uttrycks tas på största allvar och leder till ömsesidiga åtaganden 
(Buckhöj Lago 2000:58).  I enlighet med detta, tolkar vi det som att IUP:n ska innehålla de tre 
parternas gemensamt framkomna mål för den enskilde eleven. De olika synsätten förväntas med 
andra ord smälta samman till en gemensam formulering där alla parternas synpunkter väger lika 
tungt och där man åtar sig en stödjande roll i utvecklingen och lärandet hos eleven. 
 
Utifrån ovanstående styrdokument och bakgrundsinformation är det tydligt att vårdnadshavare 
bör ha en aktiv roll i såväl utvecklingssamtal som IUP. Det här bygger på att vårdnadshavare har 
ett visst mått av förståelse och kompetens om dess innehåll, vilket ställer krav på såväl 
skolledning, lärare som vårdnadshavare. Forskning (senare beskriven under 
forskningsgenomgången) visar även att vårdnadshavare upplever att de inte har fått någon 
information om införandet av IUP – detta trots att lärare uppger att vårdnadshavare fått 
information, men att den tolkas olika av olika vårdnadshavare. 
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Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur vårdnadshavare tänker kring utvecklingssamtal och IUP 
som stöd för deras barns utveckling.  
 

Frågeställningar 
• Vilken information anser vårdnadshavare att de fått om vad IUP är? 
• Hur ser vårdnadshavare på innehållet och utformningen av sitt barns utvecklingssamtal? 
• Anser vårdnadshavare att de känner delaktighet i dokumentationen kring eleven?  
• Vad ser vårdnadshavare för möjligheter (fördelar resp. nackdelar) med IUP? 
• Anser vårdnadshavare att IUP gör att de tydligt kan följa sitt barns kunskapsprocess och 

hjälpa honom/henne att utvecklas?  
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Metod 

Metodval  
I det här arbetet har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ undersökningsmetod 
är mer djup och inte lika fragmentiserande som den kvantitativa metoden (Patel och Davidson 
2003:118).  
 
Vi valde att göra en undersökning med formella intervjuer. Denna valdes med en metod som står 
i relation till den problemformulering och det syfte som framställs i undersökningen. En annan 
bidragande orsak till vårt val av metod är att vi anser att denna var den mest gynnsamma 
eftersom formella intervjuer är planerade och att man där har möjlighet att tala i lugn och ro och 
gå lite djupare i ämnet, vilket en av våra metodböcker också beskriver (Ely 1993:65).  
 
Vi anser att en kvalitativ metod, innehållande empiriska intervjuer, i den här typen av 
undersökning ger ett bättre helhetsperspektiv än den kvantitativa metoden, vilken bearbetar data 
på olika sätt.  
 

Urval av informanter 
Vi har valt att utföra undersökningen i två olika mellansvenska kommuner. Detta för att ge en 
mer mångfacetterad bild då vi önskar en empirisk bredd. Det har inte varit vår avsikt att utföra 
någon jämförelse mellan de olika rektorsområdena.  
 
Vi planerade att intervjua åtta personer tillsammans (fyra vardera). Det var av vikt att 
informanterna nyligen (under pågående termin) skulle ha varit på utvecklingssamtal med 
sitt barn så att ämnet IUP kändes färskt, vilket därmed kan betecknas som en 
urvalsfråga. Elever i de yngre åldrarna har ganska nyligen börjat sin strävan mot 
verksamhetsmålen och vi ser det därför som intressant att synliggöra hur 
vårdnadshavare uppfattar dokumentationen och delaktigheten i detta. Med denna grund 
bestämde vi oss för att vända oss till vårdnadshavare som har barn i år 1–3 för att utgå 
från någorlunda liknande situationer. Av praktiska och tidsmässiga skäl gjorde vi sedan 
ett slumpmässigt urval av de vårdnadshavare som då blev aktuella för vår undersökning. 
Detta urval kan betecknas som representativt för populationen och kan således ses som 
en generalisering (Patel och Davidson 2003:54). 
 

Etiska aspekter 
Vi inledde vår undersökning med att ge information om studien till de två rektorer i 
vilka rektorsområden vi ämnade utföra vår undersökning. Båda gav klartecken till detta. 
Information gavs också till våra respektive handledare under vår verksamhetsförlagda 
utbildning och även de ställde sig positiva till genomförandet. 
 
Undersökningen krävde en förhandsinformation till vårdnadshavarna. För att förvissa 
oss om att undersökningen skulle hanteras enligt forskningsetiska principer så följde vi 
Högskolan Dalarnas sådana (www.du.se) utifrån vilka vi formulerade ett 
informationspapper som tog fåtalet minuter att läsa igenom och där villkoren för deras 
deltagande stod skrivet (bilaga 1). Vi informerade där om att intervjun skulle spelas in 
och att den sedan skulle komma att transkriberas till skrift – en skrift som informanterna 
sedan skulle få ta del av och godkänna innan användning. Efter undersökningens 

http://www.du.se/
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slutförande kommer vi att förstöra de inspelade banden. Vi garanterar anonymitet och 
att inga identifikationshandlingar kommer att sparas. Dessutom informerade vi också att 
informanternas deltagande i undersökningen är frivilligt och att den kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Förberedelser 

Intervjuerna förbereddes genom att vi utformade en guide (bilaga 2) där vi omformulerat 
undersökningens frågeställningar till konkreta intervjufrågor. Till varje fråga hade vi även 
förberett eventuella följdfrågor.  
 
Vi åkte till de respektive skolorna och väntade på skolgården för att kunna få tag på 
vårdnadshavare som hämtade eller lämnade sitt barn. Vi antog att vårdnadshavare till elever i de 
yngre åldrarna oftare befann sig på skolgården för att t.ex. hämta och lämna sina barn. I och med 
det ansåg vi att de var mer lättillgängliga för att tillfrågas som informanter till vår undersökning. 
Detta visade sig stämma, men vi fick även ringa upp några vårdnadshavare för att boka tid för 
intervju med dem.  
 
Vår undersökning började med att vi frågade de vårdnadshavare som vi antingen träffade ute på 
skolgården eller som vi tog kontakt med via telefon om de ville medverka i vår undersökning. Vi 
valde att inte lämna ut intervjufrågorna innan själva intervjun men informerade såväl muntligt 
som skriftligt om undersökningens syfte. Informanterna fick vårt informationsbrev antingen 
direkt ute på skolgården eller via mail i samband med att vi ringde till dem. Tillsammans med 
vårdnadshavaren bestämde vi en tid för intervju och kom överens om en lämplig mötesplats, 
som ett ledigt rum på skolan eller hemma hos informanten.  
 
Inför intervjuerna hade vi ordnat bandspelare med inspelningsfunktion och varsitt tomt 
kassettband. 
 

Genomförande och bearbetning 
Intervjuerna skedde i omgångar under några dagar. Av de sammanlagt åtta intervjuerna 
genomfördes en intervju på en informants arbetsplats, en annan gjordes på en av skolorna, en 
tredje gjordes hemma hos en av undersökningens genomförare och de övriga fem intervjuerna 
gjordes i respektive informants hem. 
 
Frågorna ställdes i en bestämd ordning, vilket betecknas som en hög grad av 
strukturering, enligt vår metodbok (Patel och Davidson 2003:78). Vår kvalitativa 
undersökning hade dock en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna gav 
utrymme för informanterna att svara med egna ord (Patel och Davidson 2003:78). 
 
Intervjuerna var av avslappnad karaktär och informanterna svarade, som vi uppfattade det, med 
eftertänksamhet utifrån varje fråga, ärligt och uttömmande nog för att besvara våra 
frågeställningar.  
 
Varje intervju tog i genomsnitt 20 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in på band och vi 
renskrev intervjusvaren så snart vi kunde eftersom vi ville ha kvar känslan av kroppsspråk och så 
vidare när vi skrev ner svaren. Vi lyssnade av bandspelaren mening för mening och förde ner 
detta på ett worddokument. Sedan skickade vi intervjuutskrifterna till respektive informant via 
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mail eller genom att träffas, för att få deras godkännande. Samtliga godkände utan några 
förändringar. Utskrifternas original förvaras hos undersökningens genomförare. 
 
Vi samlade ihop våra intervjusvar, behandlade varje informants svar enskilt och 
sammanställde sedan dessa genom att kategorisera likheter och olikheter utifrån de svar 
vi erhöll med utgångspunkt från våra frågeställningar. Vi bröt sedan ut sekvenser av 
svaren från flera olika intervjuer och förde samman dessa för att understödja en 
tolkning. Vi redovisade även längre sekvenser av frågor och svar från enskilda intervjuer 
samt band samman dessa med egen kommenterande text i resultatdelen, detta enligt vår 
metodbok (Patel och Davidson 2003:105f).  
 

 
 



 

8 

Forskningsgenomgång 
Nedan följer en beskrivning och genomgång av de, som vi anser, viktiga beståndsdelar för en 
gynnsam utveckling hos eleven med fokus på kommunikation och samarbete de tre parterna 
emellan. Ett avsnitt behandlar begreppet lärande därför att vi anser att det är viktigt att lyfta fram 
vår nutida skolas syn på lärande och utveckling. Med nedanstående genomgång av vad 
utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan samt lärande innebär lägger vi grunden för 
förståelsen av vår undersökning, dess syfte och problemställning. 

Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal kan beskrivas som ett forum där elev, lärare och vårdnadshavare möts och 
diskuterar elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Roger Ellmin är fil. dr. och leg. 
psykolog, men även forskare, författare och föreläsare kring portfolio och utvecklingssamtal. I 
boken Rätt DoS för lärande beskriver han utvecklingssamtal i skolan som en mötesplats för en 
skapande dialog mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Under samtalet ska elevens hela 
skolsituation diskuteras och utvärderas och ligga som underlag för den individuella 
utvecklingsplanen, IUP:n. Ellmin menar att helhetssynen kring eleven och dess utveckling är 
viktig och kräver ett utvecklat samarbete mellan skola och hem. Grundtanken är att lärare, elev 
och vårdnadshavare ska mötas på ett jämbördigt sätt kring frågor som rör elevens utveckling. 
Författaren pekar på vikten av att de tre aktörernas kompetens tillvaratas, detta genom att de alla 
tillför kompletterande kunskaper om eleven. Alla parter är en viktig del för att få en helhetssyn på 
skolmiljön och elevens utveckling. (Ellmin 2006:8) 
 
Lena Buckhöj Lago är lärare och författare till boken Utvecklingssamtal – perspektiv och genomförande. 
Liksom Ellmin menar Buckhöj Lago att utvecklingssamtal är ett samtal i vilket utveckling ska ske 
(Buckhöj Lago 2000:17). Hon skriver i sin bok om goda former för samtal i skolan och hur man 
kan förbereda sig inför utvecklingssamtal. Hon menar att man, för att skapa goda förutsättningar 
för samtal, bör tänka på en rad olika faktorer som kan påverka samtalet, såsom vem som ska delta 
i samtalet, var och hur man ska sitta, hur långt samtalet ska vara och vem som ska leda samtalet. 
(Buckhöj Lago 2000:91ff). Författaren menar också att ett utvecklingssamtal ska bygga på att alla 
parter får uttrycka sin mening, och att det som uttrycks tas på största allvar och leder till 
ömsesidiga åtaganden. Hon menar att vikten av en bra relation och ett bra samarbete mellan 
skolan och hemmet inte nog kan understrykas. (Buckhöj Lago 2000:57f) 
 
Buckhöj Lago påpekar vikten av att dokument som visar på mål, innehåll och arbetsformer hålls 
levande i verksamheten och synliggjorda under utvecklingssamtalen. Detta hjälper alla att förstå 
vägen till målen och ger läraren ett ramverk att förhålla sig till då man ska beskriva ”hur det går” 
(Buckhöj – Lago 2000:56). Det här tar Lars Lindström, en av två redaktörer till boken Pedagogisk 
bedömning, upp också. I boken skriver han att såväl kursplanernas mål som målen i de lokala 
arbetsplanerna och de individuella målen måste vara så tydliga, välgrundade och samstämmiga att 
de kan förstås och delas av lärare och elever (Lindström 2006:23). Per Måhl skriver i en artikel i 
samma bok att de svenska kursplanemålen är vaga och att det är av vikt att lokala 
kriteriebeskrivningar utformas för att man ska kunna åstadkomma progression (Måhl i Lindström 
2006:59f). 

Synliggörandet av målen behandlas också i Inger Öhlmérs bok Utvecklingssamtal och individuell 
utvecklingsplan. Hon skriver i den att skolans mål måste brytas ner och förklaras och exemplifieras 
med vardagsexempel från skolan. Skolan behöver på ett öppet och enkelt sätt delge 
vårdnadshavare och elever de arbetssätt som används, varför man gör detta samt hur 
vårdnadshavare hemma kan hjälpa eleven att utvecklas i riktning mot målen. Öhlmér skriver 
också att det är viktigt att elever får träna på att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt eget 



 

9 

lärande. För att de ska kunna göra det är det nödvändigt att de förstår vad målen innebär och att 
det angår dem. (Öhlmér 2006:22) 

 

Lärande 
Skolan är en komplex psykosocial miljö där eleven förväntas uppnå olika krav. De yttre kraven 
utgörs av de mål som finns i läro- och kursplaner men också i form av prov och betyg. De inre 
kraven handlar om elevens egna ambitioner, prestationer och mål. Ellmin menar att det mest 
gynnsamma för elevens lärande är en bra balans mellan skolans krav (yttre) och elevens egna krav 
(inre), och de måste vara tydliga och rimliga. Utvecklingssamtal och IUP har i syfte att samordna 
skolans, elevens och vårdnadshavarnas krav och därmed skapa ökade förutsättningar för att 
arbeta mot gemensamma mål (Ellmin 2006:117). 
 
För att eleven ska kunna utvecklas i rätt riktning så behöver han/hon stöd – ingen kan utvecklas 
utan samspel och stöd från andra (ibid). I detta sammanhang bör Vygotskij proximala 
utvecklingszon nämnas. Lev Vygotskij (1896−1934) var en rysk pedagog och filosof vars teori 
blev känd i Västeuropa under 1960-talet (www.wikipedia.se) . Han skapade begreppet Den 
proximala utvecklingszonen och med det menade han att lärande är något som skapas i interaktion 
med andra. Anette Sandberg skriver i sin bok Vuxnas lekvärld – en studie om vuxnas erfarenheter av lek 
att proximal utvecklingszon både är ett verktyg och en process. Sandberg beskriver det som att 
det är de vuxna som har i uppgift att föra barnet framåt i utvecklingen genom att hjälpa barnet 
med verktyg som i sin tur gör att barnet kommer vidare i sin utveckling och sitt lärande. 
Vygotskij menar att kulturen runt omkring barnet påverkar barnet och att det utvecklas därefter. 
(Sandberg 2003:26f) 
 
Ellmins ovan nämnda teori om stöd för barnets fortsatta utveckling bör vara av olik natur. Den 
kanske viktigaste formen av stöd är det emotionella stödet, där behovet av detta kan variera mellan 
olika individer. Det handlar om att få uppmärksamhet och omtanke, att bli tagen på allvar och 
känna sig förstådd. Det värderande stödet handlar för eleven om att få feedback och återkoppling på 
egna prestationer, ansträngningar och sociala beteenden. Det informativa stödet rymmer 
information, så att man skingrar ovisshet. Det reducerar på så vis osäkerhet samt ökar antalet 
handlingsalternativ. Det materiella stödet inbegriper anpassning av resurser, praktiskt stöd och 
avlastning i form av materiella resurser – medel att nå ett mål. (Ellmin 2006:117ff)  
 
Skolans verksamhet handlar mycket om kontroll. Den yttre kontrollen i form av prov och betyg 
etcetera är nödvändig för att man ska kunna avgöra i vilken utsträckning eleven, skolan och 
lärarna närmar sig målen för verksamheten. Men nu för tiden krävs också att eleverna har en hög 
grad av inre kontroll över sitt lärande, d.v.s. hur detta ska gå till och vilket resultat det ska ge. 
Genom uppmuntran, självständighet och självvärdering i sitt lärande ska eleven göras 
medansvarig och ta kontrollen i sitt eget lärande (Ellmin 2006:121). 
 
Utifrån de här begreppen – krav, stöd, kontroll, samt hur de hänger samman – finns tre 
övergripande syften:  
 

• Att underlätta för läraren att planera, genomföra, förändra och förbättra sitt sätt 
att organisera elevernas lärande 
• Att hjälpa eleverna att bli involverade i och ta ansvar för sitt eget lärande 
• Att bygga upp en bra individuell utvecklingsplan och tidigt kunna se var stöd 

behövs (Ellmin 2006:122) 

http://www.wikipedia.se/
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Individuell utvecklingsplan 
Skolan har i uppgift att noga följa varje elevs utveckling och ha en tydlig dialog med eleven och 
hemmet om resultaten. Hittills har redskapen för att nå ett optimalt resultat angående detta varit 
svåra att finna. Därför införde man år 2006 individuella utvecklingsplaner, IUP, för att dessa 
tydligare ska sätta fokus på elevens måluppfyllelse samt elevers och vårdnadshavares rätt till 
information om elevens utveckling. IUP:n ska kopplas till innehållet i undervisningen och utgöra 
ett instrument i lärarens och elevens vardag. Lärare, elever och vårdnadshavare ska vara överens 
om vad som ska stå i planen och vad som ska göras. (Ellmin 2006:32ff) 
 
Det är viktigt att IUP:n utgår ifrån elevens förmågor, intressen och starka sidor. Planen ska 
uttrycka positiva förväntningar på eleven och grunda sig på den dokumentation som gjorts inför 
utvecklingssamtalet avseende elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling i relation till 
läroplanens och kursplanernas mål. IUP:n ska också innehålla vilka mål eleven ska nå på kort och 
på lång sikt. Den ska även innefatta ev. överenskommelser mellan elev, lärare och vårdnadshavare 
och dessa ska utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga. (ibid) 
 
Arbetet med den individuella utvecklingsplanen kan ses i tre steg, där lärarens förberedelse i form 
av att ta fram underlag (dokumentation) för en adekvat och realistisk värdering som grund för en 
plan, utgör det första steget. I detta innefattas också att upprätta en strategi för hur elever och 
föräldrar involveras i denna process. Själva upprättandet, d.v.s. när den individuella 
utvecklingsplanen skrivs ihop under utvecklingssamtalet, utger steg två. Detta kan ses som den 
formella och administrativa delen av arbetet. Det tredje och sista steget handlar om hur IUP:n 
följs upp i elevens vardag – hur den kopplas till såväl lärarens undervisning som till elevens 
lärande. Det första och det sista steget är av betydande vikt för att inte IUP:n endast ska bli ett 
administrativt instrument utan även ett meningsfullt pedagogiskt sådant. Planen ska vara ett 
levande dokument som såväl lärare som elev och vårdnadshavare ska ha nytta av som 
pedagogiskt verktyg. Den ska inte bara tas fram då och då, utan vara en del av arbetet med 
lärandet i vardagen. (ibid) 
 
Agneta Zetterström, tidigare nämnd under undersökningens bakgrund, är lärare och författare av 
boken Att arbeta med IUP. Hon beskriver hur man ute på skolorna kan arbeta med IUP. Den IUP 
som Zetterström förespråkar bygger på s.k. stegblad där man kontinuerligt följer upp 
kunskapsutvecklingen hos eleven. Stegbladen fokuserar både på processen för att nå målen och 
själva måluppfyllelsen samt den sociala utvecklingen. Zetterström menar att man genom 
stegbladen visar på alla de små steg som behövs för att nå målen, vikten av att låta eleven själv få 
reflektera över sitt lärande och sin kunskap och utifrån detta tillsammans med pedagogen planera 
det fortsatta arbetet (Zetterström 2006:35).  
 
Att skolorna behöver vara tydliga i informationen angående IUP förstår man när man läser 
Margareta Oscarssons, tidigare student vid Karlstads universitet, C-uppsats Förväntningar på IUP. 
Oscarsson skriver där att vårdnadshavare upplever att de inte har fått någon information om 
införandet av IUP. I samma forskning kan man läsa att lärare däremot anger att vårdnadshavarna 
fått information men att den tolkas olika av olika vårdnadshavare. Vårdnadshavarna tycker 
däremot att IUP fungerar bra och de anser att det är bra att barnets individuella utvecklingsmål 
skrivs ner – då följs målen upp på utvecklingssamtalet samt under terminen och förfarandet gör 
att det förtydligas för alla. Vårdnadshavare anger dock att IUP:n inte ger någon annan roll för 
honom/henne – mer mellan eleven och läraren. Lärare anger däremot att såväl vårdnadshavaren 
som klassläraren har ett ansvar i deltagandet för att eleven ska nå målen.(C-uppsats: 
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Förväntningar på IUP, Karlstads universitet 2006 (http://www.diva-
portal.org/kau/abstract.xsql?dbid=262) 

Liksom Oscarsson har Sara Larsson och Marie-Louise Bengtsson, tidigare studenter vid Växjö 
universitet, visat på en del av problematiken kring vårdnadshavares okunskap om IUP i sin C-
uppsats Möjligheter och hinder i arbetet med individuella utvecklingsplaner i grundskolan. Författarna 
upplever att det kan vara svårt att föra ett bra samtal med föräldrarna om de inte är insatta i 
skolans mål och tankesätt. Författarna spekulerar kring om det kan vara så att vårdnadshavarna 
inte vill sätta sig in i det, de kanske har en annan syn på kunskap och nämner även problematiken 
med invandrare som de tillskriver en annan syn på lärande. Författarna skriver också att när 
dagens föräldrar gick i skolan hade skolan en kvantitativ kunskapssyn och att det nu är den 
kvalitativa kunskapssynen som gäller. Deras forskning visar också på att IUP lätt kan bli en 
pappersprodukt och inte ett levande dokument. (C-uppsats: Möjligheter och hinder i arbetet med 
individuella utvecklingsplaner i grundskolan, Växjö universitet 2006, http://www.diva-
portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=618) 

Några forskare menar att individuella utvecklingsplaner inte enbart är till för den enskilde eleven, 
utan att den även har ett vidare syfte. Ingela Elfström är författare till rapporten Varför individuella 
utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan. Hon beskriver att det finns tre 
olika målgrupper med individuella utvecklingsplaner och att de har ett fyrdelat syfte. 
Målgrupperna är eleverna, pedagogerna/föräldrarna och samhället. Syftet för eleven är att se sin 
egen utveckling och sitt eget lärande. För de personer som är nära barnet − pedagogerna och 
föräldrarna − så är syftet att de ska se barnets utveckling och lärande för att de ska kunna hjälpa 
dem att nå målet: att gå ut åk 9 med godkända betyg. Bättre övergångar mellan de olika 
skolformerna ska underlätta detta, och här spelar IUP:n en betydande roll. Författaren anger 
också att samhället har ett syfte och således en vinst med de individuella utvecklingsplanerna, 
nämligen att erhålla elever som går ur år 9 med godkända betyg och på så sätt kan läsa vidare på 
gymnasiet och bli goda samhällsmedborgare. (Elfström 2005:34) 
 
Agneta Zetterström ser liksom Elfström även andra syften med IUP. Zetterström menar i sin andra 
bok IUP och skolutveckling att de individuella utvecklingsplanerna ska ses som ett redskap i arbetet 
med att genomföra läroplanen, och hon kan se IUP:n som den länk som behövs för att vi ska ta 
ytterligare ett steg i arbetet med förverkligandet av våra styrdokument. Hon beskriver IUP som 
en länk på följande vis: Styrdokument → IUP → lärande → utvärdering → kvalitetsarbete. Hon 
påpekar också att IUP inte ska ses som ett mål i sig, vilket många gör. Zetterström skriver att 
grundskoleförordningens text om IUP samt Skolverkets allmänna råd angående detsamma visar 
att IUP handlar om så mycket mer än ett dokument som skrivs i samband med utvecklingssamtal, 
vilket också ovanstående beskrivna kedja visar. Författaren anger att skolan med rätt stor 
sannolikhet står inför ett flerårigt utvecklingsarbete där man behöver syna sina styrdokument och 
förhållningssätt. (Zetterström 2006:14f)  
 
En av tankarna bakom utvecklingssamtal och IUP är att underlätta för ett samarbete elev, 
vårdnadshavare och lärare emellan. Att man finner fungerande samarbetsformer mellan hem och 
skola är av vikt. Åsa Bartholdsson är författare till kapitlet På jakt efter rätt inställning – att fostra positiva 
och reflekterande elever i en svensk skola i Anders Perssons bok Skolkulturer (Persson 2003). 
Bartholdsson pekar på läroplanens intentioner om ett samarbete hem och skola emellan där 
skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Hon 
skriver där att man i vårt samhälle skapat en ökande individualisering och fokus på individens 
autonomi, vilket också skolans styrdokument visar på. (Bartholdsson i Persson 2003:125) 
 

 

http://www.diva-portal.org/kau/abstract.xsql?dbid=262
http://www.diva-portal.org/kau/abstract.xsql?dbid=262
http://www.diva-portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=618
http://www.diva-portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=618
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Resultat  
Vi har valt att sammanställa våra intervjusvar genom att börja med en analys över de svar vi fått 
på våra frågeställningar, där vi försökt att kategorisera likheter och olikheter samt urskilja ett 
mönster. Vi har valt att kalla våra informanter för Vh (Vårdnadshavare) A-H och oss själva för I 
(Intervjuare).   
 

Information om IUP 
Det var inte många av informanterna som anser sig ha fått någon information om vad IUP är. 
Att upplysningen inte varit god nog visar följande citat: 

Jag tycker nog att det skulle vart bra att få lite mer information. Den infon jag fått har 
jag fått av läraren. Och det känns lite som att det kanske skulle kunna gå ner lite på en 
förälders nivå när de förklarar… det är så mycket termer… (paus) eller inte termer 
men så mycket med det där man inte riktigt fattar. Man kanske fattar, men det går in i 
ena örat och ut… (paus). Lite mer enkel förklaring hade vart bra i alla fall.(Vh A)  

 
En av vårdnadshavarna har fått informationen från rektorn och lärarna och uttrycker det så här:     
 

Ja, jag vet att rektorn har dragit det där någon gång. Lärarna har också informerat om 
vad det är.(Vh E)  

 
På frågan om vilken information vårdnadshavaren fått om IUP svarar fem av dem på det här 
viset:  
 

Ehh, (skratt)… nästa fråga tack… (Vh C) 
 

Ingen alls… tror jag inte…(Vh B) 

Ingen. Jag visste ju inte ens vad det var. (Vh H) 
 

Det har jag nog fått informerat mej om själv. Jag kan inte minnas att jag fått någon 
information ifrån skolan om det. Men det är möjligt att X (den andra 
vårdnadshavaren) har fått information, och att de förutsätter att jag fått det inom 
familjen.(Vh F) 

 
Nej, det tror jag inte att jag har fått. Det är väl bara det som X (lärarens namn) har 
talat om, att X ska skriva i det där papperet. (Vh G) 

 
Alla informanter visar som citaten uttrycker osäkerhet på vad IUP är, vare sig de fått lite 
information eller ingen alls.  
 

Innehåll och utformning av utvecklingssamtal 
Vårdnadshavarens syn på utvecklingssamtalen visade sig vara positiv. Deras uppskattande 
kommentarer kunde uttryckas exempelvis så här:  
  

Dom tar upp det som är viktigt och det som behövs vetas.(Vh H) 
 

Läraren tar upp både det negativa och det positiva, dom tar upp alltihop. (Vh F) 
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Ja, det är ju bra att man får reda på att dom fixar resterande skolgång, att dom klarar 
sig. Det tycker jag är bra. (Vh G) 
 

 
En av informanternas syn på utvecklingssamtalet utvecklades till följande intervjuväxling: 
 

I: Hur ser du på innehållet och utformningen av ditt barns utvecklingssamtal? 
Vh E: Ja, som jag uppfattar det… Det här är ju ganska nytt även för en förälder också, 
så… utformningen.hur skulle det annars se ut? Jag tycker ju att… ja, det är ju bra 
formulerat, man får fram det mesta genom… ja, hur det funkar i skolan. Ja, jag tycker 
man får med det mesta alltifrån skolmatsalen till utemiljön till eleven och hur den 
funkar och läraren, hur den uppfattar det, ja, jag tycker man får med det mesta. 
I: Är det något som är mindre bra? 
Vh E: Nej, ingenting som jag har kommit på som inte skulle vara bra. Det enda som 
jag skulle kunna tänka mej där är: Hur ofta följer läraren upp det här OM det skulle 
vara något problem för eleven? Då har jag tänkt: Hur ofta tittar de tillbaka i de här 
papperen, när följs det upp, och hur ofta ser man på detta, hur det funkar 
kontinuerligt angående detta? Det är det enda jag har tänkt på om detta 
 

Vårdnadshavaren uttrycker här funderingar kring hur detta följdes upp. Denne reflekterade över 
hur läraren går tillväga med dokumentationen om eleven i fråga har något problem, och undrar 
då hur förfarandet då går till – hur ofta man tittar på handlingarna och gör något åt problemet? 
 
 

Delaktighet i dokumentationen 
På frågan om vårdnadshavarens delaktighet kring dokumentation runt eleven fick vi varierande 
svar. Några av informanterna kände delaktighet i dokumentationen under utvecklingssamtalen. 
Det visar några av citaten:  
 

Jo, absolut. Det har jag. Jag känner mig jättedelaktig. (Vh B) 
 

Ja, det tycker jag allt. (Vh C) 
 

Men trots att vårdnadshavare B och C känner delaktighet finns en viss osäkerhet i deras svar på 
följdfrågorna och dessa intervjuutväxlingar löd:  
 

I: Vad för slags dokumentation för ni under samtalet? 
Vh B: Å gud jag vet inte! (Paus) Det är liksom läraren som sköter skrivandet, jag 
skriver bara under det sedan.  
 
 
I: På vilket vis? 
Vh C: Jadu… man är ju med i samtalet och säger vad man själv tycker. Eller vad man 
själv har märkt av kanske man ska säga…? Ja, men ungefär så, hur mitt barn ligger till. 
I: Hur dokumenteras det under samtalet då? 
Vh C: Läraren frågar och berättar lite och så där. Och sedan skriver vi under en lapp, 
eller jag menar ett slags dokument. 
I: Vad för dokument? 
Vh C: Jadu… det var ju en fråga med. (skratt)… jag vet inte vad det heter men det är 
ju ett dokument som beskriver vad X (barnets namn) kan och inte kan. 
 
 

Två av informanterna anser att deras underskrift ökar känslan för delaktighet.  
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[…] och det får man ju även skriva ner sin namnteckning på att man gått igenom hela 
dokumentet […]. (Vh E) 

 
Ja, det tycker jag väl. Vi får ju skriva på.(Vh G) 

 
Några av informanterna uttrycker däremot att de inte känner delaktighet i dokumentationen. En 
utav våra informanter menar att  
 

[…] det är ju redan dokumenterat vad som är bra och inte så bra. (Vh D) 
 

 En annan av dem tycker detta dock är helt korrekt eftersom  
 

[…] det är X (lärarens namn) som vet hur ungen är, om vi säger så.(Vh F) 
 
En av informanterna säger att läraren redan dokumenterat vad som är bra och inte så 
bra (Vh D). En tredje informant uppger att X (vårdnadshavaren) visserligen känner 
delaktighet i dokumentationen, men att: 

 
[…]det är ju ändå jag som är besökaren i skola.[…] Det är ju mer en redovisning för 
mig om att ”så här är det”, typ…(Vh A) 

 
Det kom även upp en del konstruktiv kritik, där vårdnadshavaren tyckte som följande citat: 

 
Jaaa … det är ju bara på de här utvecklingssamtalen som man får själva informationen, 
då får man veta vad det är som har hänt. Jag tycker att det ibland kanske skulle ha 
sagts lite grann innan, ibland får man reda på saker som har hänt för ett tag sen, som 
dom tar upp på utvecklingssamtalet. Jag tycker det hade varit bra om man hade fått 
reda på det tidigare istället för att spara det till utvecklingssamtalet, det kan ju gå lång 
tid däremellan. Men annars har man väl delaktighet i dokumentationen.(Vh H) 
 

Efter att intervjun avslutats och bandspelaren stängts av, kom vårt samtal med Vh H att fortsätta. 
Informanten ville lägga till att X (vårdnadshavaren) inte vet hur målen ser ut, det har ingen talat 
om för X. X tycker det vore bra att få veta detta. 

 
Sammanfattningsvis uppfattar vårdnadshavarna att det är skolan som besitter upplysningen om 
eleverna. Det är skolan som träffar barnen i den lärande miljön och det är pedagogerna som för 
dokumentationen tillsammans med eleverna.  
 

Intrycket av utvecklingssamtal och IUP 
Alla vårdnadshavarna ansåg att det var bra utvecklingssamtal de fick ta del av. En av 
vårdnadshavarna tyckte dock att det var lite väl långt pass att sitta i en timme med en liten elev 
(Vh H). När frågan om vad de tyckte om ifyllandet av IUP kom, blev svaren lite förvirrade och 
inte så utvecklande. Samtalet med Vh B som följer nedan visar att vårdnadshavaren inte är 
särskilt insatt i IUP:n 
 

I: Hur upplever du utvecklingssamtalet och ifyllandet av IUP? 
Vh B: (Ser frågande ut) 
I: Alltså, dokumentationen kring utvecklingssamtalet… IUP, den individuella 
utvecklingsplanen… vet du vad jag menar? 
Vh B: Nja... nej, jag tror inte det… eller jag kan ha hört det… vad sa du? IUP? 
I: Ja, precis… känner du inte till det? 
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Vh B: Jomen… jooo… det var ju det där ja.  
I: Ja, kan du utveckla lite… 
Vh B: Jo, den där pärmen mitt barn hade, X (barnets namn) alltså… den var ju bra… 
I: Tycker du det fungerade bra med ifyllandet i den? 
Vh B: Ja, absolut. (Vh B)  

 
När vi började samtala kom Vh B på vad IUP var, men verkade ändå osäker på ämnet. Även 
känslan av vårdnadshavarnas begränsade delaktighet när det gäller dokumentationen under 
utvecklingssamtalen kan anas i följande citat och intervjuutbyte: 

Utvecklingssamtalet är bra. Det där IUP, det skriver ju läraren i, och jag tittar väl 
kanske lite hastigt på det innan jag skriver under.(Vh G) 
 
I: Hur upplever du utvecklingssamtalet och ifyllandet av IUP? 
Vh D: Jo, det var väl bara bra. 
I: Kan du utveckla det? 
Vh D: Hm, ja… det är ju ett bra system kan man väl säga. 
I: Vad är ett bra system menar du? 
Vh D: Pärmen.  
I: Okej, ifyllandet av IUP. Det anser du alltså är ett bra system? 
Vh D: Ja, det kan jag nog påstå att jag tycker. (Vh D) 

 
Följande samtal visar också på den begränsade kunskapen om IUP:  
 

I: Känner du inte till det? IUP menar jag? 
Vh C: Ärligt talat… nej (skratt). Borde jag det? 
I: Den individuella utvecklingsplanen? Med stegöversiktsdokumenten? Där man 
stegvis… 
Vh C: Ja… jo… det var ju något som läraren och X (barnets namn) gått igenom 
redan!? Menar du det? 
I: Tycker du den verkar fungera bra? 
Vh C: Ja. Fast jag är inte så insatt i den tyvärr.(Vh C) 

 
Vårdnadshavarna menar att IUP är någonting bra men är inte särskilt insatta i det och ser det 
som något som sker mellan lärare och elev.  

Några av vårdnadshavarna ansåg att dokumentationen gör att de får en bättre dialog under 
utvecklingssamtalet: 
 

[…] det ju en bra sak, det är ju en bra grej för eleven, att om det nu är något som inte 
är bra, då finns det dokumenterat och man har det på papper om det är nå´nting. Ja, 
jag upplever det positivt. Det måste ju vara en positiv grej för eleven i alla fall, jag kan 
inte se något negativt i det hela. (Vh E) 
 
I: Hur upplever du utvecklingssamtalet och ifyllandet av IUP? 
Vh A: Jag upplever det som något positivt. Jag får reda på hur X (barnets namn) har 
det i skolan, hur X ligger till och så.  
I: Ifyllandet av IUP då? 
Vh A: Jo, men det är en bra grej.  
I: Varför? 
Vh A: Jo, för man får liksom dokumenterat hur X ligger till… 
I: Varför tycker du det är bra? 
Vh A: För att då kan man se stegvis om X utvecklas… å man kanske kan reagera i tid 
om det barkar stá. (Vh A) 
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Möjligheter och hinder 
De flesta vårdnadshavare anser att det är mest möjligheter med IUP. Anledningar till fördelarna 
med IUP visar följande citat: 

Fördelarna är ju att man kan se hur de har utvecklats, man ser ju på papperet och 
kommer ihåg ungefär hur det såg ut på höstterminen. Man ser ju en förändring när de 
kryssar i eller målar i. Och så kan man ju kolla på det som inte är så bra. Det kanske 
finns något särskilt som behöver tränas på, något som dom, skolan, behöver hjälpa till 
med. Då har man lite mer att säga till om. Man kanske behöver säga till dom, att dom 
behöver skärpa sig dom med, dom kanske också behöver titta över sina resurser lite. 
(Vh H) 

 
Som jag ser det så är det bara fördelar med IUP. Mitt barn klagar aldrig över detta och 
jag tycker att det är bra att kunna hänga med vad som händer och sker i skolan så att 
säga… (Vh A) 

 

Två av informanterna har svårt att finna några nackdelar med IUP: 

Nackdelar, det vet jag inte… Nej, det kan inte va´ några nackdelar med det här, det 
tycker jag inte. (Vh F) 

 
Fördelarna är ju att man får reda på om de klarar sig, och så tar de ju upp mobbning 
och sån’t, om det finns några problem. Så jag tycker väl att det är bra. Nackdelar vet 
jag inte om det finns över huvud taget. (Vh G) 

 
En av informanterna hade en negativ synpunkt på dokumentationen kring IUP: 

Nej, jag vet inga nackdelar så där på rak arm, det gör jag inte… vet inte vad det skulle 
va´ i så fall… Nackdelen skulle väl va´ om det i så fall inte följs upp ifrån gång till 
gång, utan det bara blir stående på ett papper och sen så händer det inget mer, det är 
ju den funderingen som jag kan ha, men som sagt, det är ju så nytt så jag vet ju inte 
hur långt man har kommit i det hela ännu. (Vh E) 
 

En informant uttrycker tveksamt att det finns fördelar, men X (vårdnadshavaren) påpekar att X 
inte är insatt i IUP:  
 

Ja, jag skäms lite nu men jag är verkligen inte så duktig … insatt i det här med IP… 
nä… vad hette det nu, IUP? (Vh B) 

 
När följdfrågan som löd ”ser du några nackdelar med att det förs dokumentation om ditt barns utveckling?” 
tillfrågades uppstod följande meningsutbyte: 
 

Vh B: Så mycket har jag väl fattat att det inte är direkt jobbiga grejer för X som skrivs 
in som t.ex. att X är dålig på det och det eller så. Det är ju mer vad X kan och vad X 
ska träna på mer… är det inte så. 
I: Jo, så kan man nog säga. 
Vh B: Ja, då ser jag inga negativa saker med det direkt. (Vh B) 

 
Två informanter anser sig inte ha sådana kunskaper om IUP att de kan uttrycka sig i saken: 
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[…] eftersom jag inte är speciellt insatt i IUP…(Vh C) 
 
 Å, det där har jag svårt att svara på då jag inte är så särskilt insatt. Sorry. (Vh D) 

 

Tydliggörandet av kunskapsprocessen  
På frågan om vårdnadshavarna anser att IUP:n gör att de tydligt kan följa sina barns 
kunskapsprocesser och kunna hjälpa dem att utvecklas (bilaga 2) är svaren relativt enhälliga. 
Endast en av informanterna anser att X (informanten) inte kan svara på frågan (Vh F), och en 
annan uttrycker sin osäkerhet om X kan se någon skillnad före och efter IUP:ns intåg (Vh C). 
Majoriteten anser annars att de tydligt kan följa sitt barns kunskapsprocess och kunna hjälpa 
honom/henne att utvecklas. Följande uttalande synliggör detta: 

 
Ja, absolut. Det är jättebra med dokumentationen. Jag ser tydligt vilken nivå X 
(barnets namn) ligger på. Det är skönt (Paus). Och så kan jag ju hjälpa X att komma 
vidare för X lärare säger ju till vad det är som X behöver träna lite mer på. Så det ser 
jag som en jättebra metod, IUP. (Vh A) 
 
Ja, om jag tänker på hur pärmen är upplagt med rutorna så ja…(paus)… det kan jag 
nog påstå att jag tycker. Jag ser tydligt deras kunskapsprocess… jag kan följa den 
alltså. (Vh D) 

Jo, jag tycker att det tydliggör, för det är ju sån’t man diskuterar på det här 
utvecklingssamtalet om det är något problem för eleven, då diskuterar vi det 
sinsemellan − läraren, föräldern och eleven, om det skulle va´ nån’ting. Jag vet ju om 
vad som står på det här dokumentet så man har ju det i åtanke då, som förälder så 
försöker man ju puffa på om det skulle va´ nå’nting då, som eleven är lite svagare 
på.(Vh E) 

 
Ja, det tycker jag. I och med att man har fått sett det här papperet också. Och så visste 
jag ju ifrån höstterminen vad som X (elevens namn) hade halkat efter, och sedan dess 
så har både jag och skolan tagit tag i det här, så det har blivit mycket bättre, och blir 
bättre tycker ja. (Vh H) 
 

Sammantaget är vårdnadshavarnas inställningar och åsikter till sina egna möjligheter att följa 
barnens kunskapsprocesser positivt. De anser att de själva har möjligheten att hjälpa sina barn 
genom att ta tag i det som eleven måste jobba mer med och att de kan stötta dem hemifrån.  
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Analys  
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur vårdnadshavare tänker kring utvecklingssamtal 
och IUP som stöd för deras barns utveckling.  
 
Även om vår forskning är liten så tycker vi ändå att vi kan ana ett visst mönster från svaren av de 
åtta informanter vi intervjuat. Det är ingen av dessa som egentligen är helt säker på vad IUP är 
och vad detta innebär för deras barn. Några av informanterna uppger emellertid att de fått 
information om IUP, men inte alla. Vi vill belysa vikten av vårdnadshavares förståelse om 
dokumentationsformen IUP, då samarbete skall ske mellan hem och skola och där skolans 
funktion är att vara ett stöd till hemmet (Lpo 94 2006:5). Ingen av vårdnadshavarna verkar känna 
till det som läroplanen beskriver, att man skall ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov 
- undervisningen kan därför aldrig bli lika för alla eleverna, men emellertid likvärdig (Lpo 94 
2006:4). Även om det råder skiftande uppfattningar om vad IUP innebär så är de alla överens om 
att det är en bra utförandeform, men två av informanterna ansåg att de kan så pass lite om detta 
att de egentligen inte kan uttala sig i huruvida detta är positivt eller negativt.  Ingen av de 
tillfrågade vårdnadshavarna nämner IUP:n som ett redskap som kan vara till nytta då eleven byter 
lärare, grupp eller skola, vilket är ett av syftena med IUP:n enligt Skolverket (Allmänna råd och 
kommentarer 2005:13). Det här kan man tolka som ytterligare ett bevis på att vårdnadshavare 
inte har tillräcklig kunskap om IUP, dess innehåll och användningsområden.  
 
Ellmin skriver att det är viktigt att planen inte endast blir ett administrativt instrument utan även 
ett meningsfullt och pedagogiskt sådant – ett levande dokument som såväl lärare, elev och 
vårdnadshavare har nytta av i egenskap av ett pedagogiskt verktyg. Den ska användas naturligt i 
vardagen som ett instrument för lärande (Ellmin 2006:32ff). I vår undersökning har vi inte fått 
fram huruvida vårdnadshavare uppfattar IUP:n som ett redskap som används i det dagliga arbetet 
i skolan, men vi konstaterar att planen uppfattas som ”levande” just i utvecklingssamtalet 
eftersom vårdnadshavare där tar del av och förstår dess innehåll. 
 
En svag majoritet av de intervjuade vårdnadshavarna anger att de tolkar det som att det finns mer 
fördelar än nackdelar med IUP, men även i denna fråga framhäver de själva sin okunskap om vad 
det egentligen innefattar. Intressant är ändå att trots att vårdnadshavarna inte riktigt vet vad en 
IUP är så tycker majoriteten att de genom detta redskap tydligt kan följa sitt barns 
kunskapsprocess och hjälpa honom/henne att utvecklas. De pekar på att det förs dokumentation 
där de kan se utvecklingen av sitt barns kunskaper och själva få möjlighet att kunna stödja 
honom/henne hemifrån. De har dessutom större möjligheter till att få reda på om barnet har det 
besvärligt i skolan även när det gäller den sociala utvecklingen. Precis som Ellmin skriver så ska 
IUP:n grunda sig på dokumentation som gjorts inför utvecklingssamtalet, och i denna ska såväl 
det kunskapsmässiga som det sociala runt eleven beaktas (Ellmin 2006:32ff).  
 
Utifrån undersökningens övergripande syfte tolkar vi det som att vårdnadshavare ser möjligheter 
med IUP. Trots att majoriteten inte riktigt har klart för sig vad IUP är så kan de se potentialer i 
form av att kunna följa sitt barns utveckling i skolarbetet. De möjligheter som vårdnadshavare ser 
med dokumentationen är främst att de genom denna själva kan följa sitt barns kunskapsprocess 
och i hemmet stötta deras utveckling. Flera av vårdnadshavarna tycker att IUP:n underlättar för 
dem, det blir enklare att se hur deras barn ligger till i skolan. En informant säger att ifall eleven 
behöver mer hjälp och stöd i något ämne så ska detta synas i IUP:n och som förälder har man då 
lite mer att säga till om (Vh H). Kanske behöver skolan mer resurser? (ibid). Det finns även 
möjligheter för vårdnadshavaren att få extra upplysning om hur det fungerar för barnet i skolan. 
Om en elevs vårdnadshavare begär att denne vill ha en skriftlig information om barnets skolgång 
utöver utvecklingssamtalet, så skall läraren ordna det (Allmänna råd och kommentarer: 
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Individuella utvecklingsplanen 2005:8f). Zetterström visar genom sitt stegbladssystem hur IUP:n 
kan vara en möjlighet på så sätt att man där tydligt ser alla de små steg som behövs för att nå 
målen(Zetterström 2006:35). Ett av fokusen ligger på processen för att nå målen, och i detta 
tolkar vi in att man här ser över vilken hjälp eleven behöver få, eventuellt i form av extra resurs. 
  
Ingen av de tillfrågade vårdnadshavarna ser några direkta hinder med IUP. En informant 
funderar dock på hur dokumentationen följs upp och åtgärdas ifall eleven har problem i något 
ämne (Vh E). Informanten undrar då hur arbetsgången fungerar och uttrycker farhågor om att 
det kan finnas risk att dokumentationen inte används utan bara blir stående och inget händer. 
Denne vårdnadshavare uttrycker något som Larsson och Bengtsson visar på i sin uppsats, 
nämligen att IUP lätt kan bli en pappersprodukt och inte ett levande dokument (C-uppsats: 
Möjligheter och hinder i arbetet med individuella utvecklingsplaner i grundskolan, Växjö 
universitet 2006, http://www.diva-portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=618.) Trots detta är 
vårdnadshavaren inte emot IUP och ger detta en chans eftersom det är en relativ ny form av 
dokumentation.  
 
IUP:n ska vara framåtsyftande och innehålla mål som eleven förväntas nå inom kort och lång sikt 
(Ellmin 2006:32ff), och det här blir till en analyserande fråga ifrån vår sida eftersom ingen av våra 
informanter påtalar dessa framåtsyftande mål. Samtliga vårdnadshavare pratar om den 
dokumentation som beskriver elevens progression och de påtalar även att de genom IUP:n får 
hjälp med att förstå vad eleven behöver träna på och kan på så sätt hjälpa eleven hemma. Men 
ingen pratar om konkreta mål skapade för den enskilda eleven.  
 
Vi kan, efter slutförd undersökning, konstatera att vi inte kan uttala oss om huruvida 
vårdnadshavare anser att lärare synliggör målen för elever och vårdnadshavare. I efterhand 
funderar vi på om vi i intervjun skulle ha ställt en direkt fråga om detta, men samtidigt skulle 
detta ha kunnat framkomma under våra annars så pass öppna frågor. Endast en av våra 
informanter påtalar att denne inte har någon insikt i hur målen ser ut och skulle gärna vilja få 
delaktighet i dessa (Vh H). Lindström pekar på vikten av att kursplanernas mål, målen i de lokala 
arbetsplanerna samt de individuella målen är tydliga, välgrundade och samstämmiga så att de kan 
förstås och delas av alla parter (Lindström 2006:23). Måhl skriver också i samma bok att det ligger 
en problematik i att de svenska kursplanemålen är vaga och att det därför är av vikt att lärare 
utformar lokala kriteriebeskrivningar (Måhl i Lindström 2006:59f). 

Vårdnadshavarna i vår undersökning är alla nöjda med utvecklingssamtalen, dess innehåll och 
utformning. Ellmin beskriver utvecklingssamtalet som en mötesplats för en skapande dialog 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare (Ellmin 2006:8), och vi får intrycket av våra informanter 
att det är så man uppfattar samtalet. Lärarens uppgift är bland annat att samverka med och 
fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling 
(Lpo 94 2006:14), och samtliga informanter ansåg att detta uppfylls. En av våra informanter (Vh 
H) påpekar emellertid att utvecklingssamtalet är för långt och att det blir påfrestande för ett litet 
barn att sitta stilla och koncentrera sig under så pass lång tid. Informanten skulle hellre se två 
kortare utvecklingssamtal under en termin, istället för ett längre som nuläget är. Buckhöj Lago 
skriver om vikten av att läraren planerar förutsättningarna för utvecklingssamtalet väl och i detta 
ingår bland annat att planera tidsåtgången (Buckhöj – Lago 2000:57f).  
 
Vad gäller vårdnadshavarnas känsla av delaktighet i dokumentationen kring eleven så fick vi där 
olika svar. Vi upplevde det som att några av vårdnadshavarna ansåg sig delaktiga i och med att de 
fick skriva under ett dokument, men ingen nämner hur de själva varit med och kunnat påverka 
innehållet. Enligt Skolverkets råd och allmänna kommentarer om den individuella 
utvecklingsplanen ska planen vara framåtsyftande och stärka elevens och vårdnadshavarens 
delaktighet i den individuella planeringen (Allmänna råd och kommentarer: Den individuella 
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utvecklingsplanen 205:13). Våra tolkningar av litteraturen som berör IUP är att det är meningen 
att eleven, vårdnadshavaren och läraren i dialog med varandra ska skriva den individuella 
utvecklingsplanen tillsammans under utvecklingssamtalet. Enligt intervjuerna i den här 
undersökningen känner en del av informanterna som sagt sin delaktighet i och med att de skriver 
under dokumentet, men samtidigt anser vårdnadshavarna att det är läraren som leder samtalet 
och ”redovisar” för vårdnadshavaren hur det går för eleven i skolan.  
 
Som vi tidigare nämnt i undersökningen har skolan till uppgift att samarbeta med elevernas 
vårdnadshavare så att de tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lpo 94 
2006:14). Men även här så kan det tolkas som att det är skolan som informerar och 
vårdnadshavaren skriver under. Vi har inte genom den här undersökningen fått fram något 
speciellt samarbete mellan skola och vårdnadshavare, men samtidigt inte sett att de sistnämnda 
ser något problem i detta. En känsla av tillit till skolan kan anas genom hela studien. Vår tolkning 
är att ansvaret läggs på skolan eftersom det, enligt informanterna, är skolan som ”äger” 
upplysningen om eleverna. Det är skolan som träffar barnen i den lärande miljön och det är 
lärarna som för dokumentationen. 
 

Egna reflektioner 
Som blivande lärare, med flertalet verksamhetsförlagda utbildningsperioder bakom oss, har vi 
uppmärksammat lärares brist på tid för planering, utvärdering och dokumentation – det vill säga 
allt som ingår i deras yrkesuppdrag förutom själva undervisningen. Detta är emellertid ingenting 
som inträffat i och med IUP:ns entré, då man ju även tidigare på något vis dokumenterat inför 
kommande utvecklingssamtal. Det är med andra ord inget nytt fenomen att lärare har tidsbrist. 
Att, som en av våra informanter önskar, hålla två utvecklingssamtal per barn och termin inser vi 
skulle ta allt för mycket tid från en redan slimmad organisation. Det vore naturligtvis en fördel 
om det fanns utrymme för detta, men som klasserna ser ut idag med ungefärligen 15–20 barn i 
varje årskurs så anar vi att detta är ogenomförbart. Att man håller extra utvecklingssamtal med de 
elever som behöver extra stöd och där åtgärdsprogram behöver skapas, det vet vi görs idag och vi 
ser också vikten av att det görs.  
 
När det gäller tidsplaneringen för utvecklingssamtalet anar vi att det kan ligga två orsaker bakom 
till varför att det upplevs som långt. Det ena kan vara att läraren inte utnyttjar tiden tillräckligt 
effektivt, det andra kan vara att lärare och vårdnadshavare har olika uppfattningar om vad som är 
viktigt och behöver lyftas fram vid ett utvecklingssamtal. Larsson och Bengtsson pekar på att det 
kan vara svårt att föra ett bra samtal med föräldrarna om de inte är insatta i skolans mål och 
tankesätt och de spekulerar kring olik förförståelse såsom kvalitativ och kvantitativ kunskapssyn 
(C-uppsats: Möjligheter och hinder i arbetet med individuella utvecklingsplaner i grundskolan, 
Växjö universitet 2006, http://www.diva-portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=618). I samband 
med detta inser vi vikten av att försöka få ett fungerande samarbete hem och skola emellan, där 
man strävar efter en helhetssyn på eleven.  
 
En del funderingar har väckts hos oss i fråga om hur lärare synliggör målen för elev och 
vårdnadshavare, såväl kursplanemål som individuella mål. Är det så att de finns men inte syns? Vi 
fick i undersökningen inte fram hur konkreta individuella mål ser ut i de individuella 
utvecklingsplanerna, men samtidigt ser vårdnadshavare tydligt hur de kan hjälpa sina barn att 
utvecklas, vilket vi uppfattar som positivt. En av vårdnadshavarna (Vh A) sa sig ha fått 
information om IUP men att det skulle vara lättare med lite enklare förklaringar med mindre 
termer. Kanske skulle detta även gälla när läraren synliggör målen för vårdnadshavare och elever, 
att man helt enkelt använder sig av ett enklare språk?  
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Vi funderar utifrån svaren i vår undersökning om vårdnadshavare blandar ihop IUP och 
utvecklingssamtal och ser dem som en enhet? Det finns givetvis en orsak till att de kan göra det 
eftersom IUP är något som skrivs under utvecklingssamtalet. Vi ser den dokumentation som 
läraren gör före utvecklingssamtalet som en sorts förarbete, utvecklingssamtalet som ett forum 
där de tre parterna ger sin syn på eleven och dess utveckling och IUP:n som själva redskapet för 
elevens lärande. Vi anar också att arbetet med IUP ännu inte har ”satt sig” eftersom det är ett 
relativt nytt redskap och form av dokumentation inom skolan, och där tror vi att vi har en av 
anledningarna till att vårdnadshavare inte är insatta i det. Vår nya regering signalerar dessutom att 
den kan komma att riva upp beslutet om individuella utvecklingsplaner, vilket naturligtvis 
försvårar utvecklandet av IUP:n i sin nuvarande form. 
 
Avslutningsvis så knyter vi an till våra resultat som visar att vårdnadshavare anser att IUP är ett 
bra redskap, trots att de har varierade uppfattningar om vad det är. Vår tolkning är då att 
vårdnadshavare fått för lite eller ingen information alls, och här anser vi att rektor och lärare har 
en uppgift att ta tag i. 
 

Förslag till vidare forskning 
Utifrån ovanstående resultat utgående ifrån vårdnadshavares uppfattningar om utvecklingssamtal 
och IUP vore det intressant att få ta del av själva huvudpersonernas – elevernas – tankar och 
uppfattningar om desamma. Som vi tidigare angivit är tre parter involverade i utvecklingssamtal 
och IUP: elever, vårdnadshavare och lärare. Lärares tankar kring detta är till viss del redan 
utforskade, men vi saknar forskning med fokus på elever. 
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Sammanfattning 
Utvecklingssamtal är en viktig del i arbetet med IUP. I grundskolan är samtalet ett trepartssamtal 
där parterna består av pedagog, elev och vårdnadshavare, och dessa har olika syner och 
infallsvinklar på den berörda elevens utveckling i skolan. En helhetssyn kring eleven är viktigt för 
att frambringa fördelaktiga möjligheter för denne att utvecklas i riktning mot målen. Själva målen 
är inte individanpassade men vägen dit måste vara det. Utvecklingssamtalet ska vara ett 
jämbördigt samtal mellan de tre parterna. Alla deltagande måste finnas med genom hela 
utvecklingssamtalet, från förberedelse till uppföljning. Ett gott samarbete i skolan måste bygga på 
att alla parter får utrycka sin mening och att det som uttrycks tas på största allvar och leder till 
ömsesidiga åtaganden. De olika synsätten förväntas sammansmälta till en gemensam utformning 
där alla parternas åsikter väntas väga lika tungt och där man åtar sig en stödjande roll i 
utvecklingen och lärandet hos eleven. Vårdnadshavare bör med andra ord ha en aktiv roll i såväl 
utvecklingssamtal som IUP.  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur vårdnadshavare tänker kring utvecklingssamtal och 
IUP som stöd för deras barns utveckling. 
 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod. Undersökningen ägde rum i två olika 
mellansvenska kommuner för att få en mer mångskiftande bild och en empirisk bredd. Våra 
formella intervjuer riktades till vårdnadshavare som har barn som går i år 1–3 och som nyligen 
varit på utvecklingssamtal med sitt barn. Efter att ha frågat åtta vårdnadshavare om de ville ställa 
upp som informanter skedde intervjuandet i omgångar under några få dagar. Vi spelade in våra 
samtal för att lättare kunna dokumentera deras svar. Sedan samlades våra intervjusvar ihop och vi 
sammanställde dessa genom att kategorisera likheter, olikheter samt de svar vi erhöll utifrån våra 
frågeställningar.  
 
Resultatet visade att vårdnadshavare inte anser sig ha tillräcklig kunskap om vad IUP innebär, och 
deras delaktighet i dokumentationen kring barnet upplevs på olika sätt. De fasetterade 
uppfattningarna om vad dokumentationen innebär visar däremot att majoriteten tycker att IUP är 
ett bra redskap. Emellertid menade två av vårdnadshavarna att de kan så pass lite om detta att de 
egentligen inte kan uttala sig i om detta är positivt eller negativt. Trots detta uttrycker 
vårdnadshavare att de genom IUP:n tydligt kan följa sitt barns kunskapsprocess och hjälpa dem 
att utvecklas. I och med dokumentationen anser de att deras roll i hemmet är viktig, då stödet 
även bör finnas där, för barnets utveckling. Vårdnadshavarna säger sig också vara mycket nöjda 
med utvecklingssamtalen och dess innehåll.  
 
Vår slutsats blir därmed att även om vårdnadshavare är nöjda med utvecklingssamtalen så får de 
inte tillräckligt med information om vad IUP innebär.  I skolutvecklande syfte har vi som 
blivande lärare därmed möjligheten att förmedla detta på våra kommande arbetsplatser och öka 
tänkbarheten att det blir enklare och bättre förklaringar om IUP för vårdnadshavaren.  
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Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 
      
Information om Hur tänker vårdnadshavare kring utvecklingssamtal och IUP? 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Vi har valt att göra en studie om vårdnadshavares tankar kring utvecklingssamtal och IUP då det 
framkommit att det saknas forskning kring detta. Vi anser att det är viktigt att få ta del av 
vårdnadshavares uppfattning om hur och i vilken grad de anser sig medaktiva i 
utvecklingssamtalen och dokumentation. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare tänker kring utvecklingssamtal och IUP 
som stöd för deras barns utveckling samt vilken grad av delaktighet de anser sig ha i 
utformningen av desamma.  
 
Intervjun vi önskar göra med dej kommer att spelas in och tar mellan 30–60 minuter att 
genomföra. Det som sägs under intervjun kommer transkriberas till skrift, och Du kommer få ta 
del av utskriften innan materialet används i det slutliga arbetet. 
 
Vi eftersträvar naturligtvis att följa anonymitetskrav under hela arbetet. Inga  
identifikationshandlingar kommer att sparas.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Student Student  Handledare 
Anna Englund Carina Axelsson Hanna Trotzig 
070-263 05 07 0564-40127, 0730-475720 073-0200985 
v04annpe@du.se v04carax@du.se htr@du.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

1. Är du nöjd med innehållet och utformningen av ditt barns utvecklingssamtal? 
 
Exempel på följdfrågor: På vilket vis? Anser du att den varit tillräcklig? 
 

2. Hur ser du på innehållet och utformningen av ditt barns utvecklingssamtal?  
 
Exempel på följdfrågor: Vad är bra/mindre bra? 
 

3. Vilken information anser du att du fått om vad IUP är? 
 

4. Anser du att vårdnadshavarna får inflytande och delaktighet i dokumentationen kring 
eleven?  
 
Exempel på följdfrågor: Om ja: På vilket vis? Om nej: Varför? 

   
5. Hur upplever du utvecklingssamtalet och ifyllandet av IUP? 

 
Exempel på följdfrågor: Varför tycker du att det är bra/mindre bra? 
 

6. Vad ser du för fördelar eller nackdelar med IUP? Vad finns det för möjligheter med IUP? 
 
Exempel på följdfrågor: Varför ser du det som fördelar/nackdelar? 
 

7. Anser du att IUP:n gör att du tydligt kan följa ditt barns kunskapsprocess och kunna 
hjälpa honom/henne att utvecklas?  
 
Exempel på följdfrågor: Kan du utveckla detta? Hur kan du följa ditt barns kunskapsprocess? 
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