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Abstrakt 
 
Detta examensarbete handlar om den individuella utvecklingsplanen (IUP) som alla elever har 
rätt till sedan den 1 januari 2006, efter en ändring i grundskoleförordningen. Syftet med 
studien var att undersöka föräldrars delaktighet och inflytande över sitt barns IUP då 
skolverket (2005) menar att läraren skall ansvara för att denna tas fram i samarbete med elev 
och föräldrar.  Litteraturstudierna och tidigare forskning visade att relationen mellan hem och 
skola är tämligen komplicerad, men att det finns en medvetenhet om vikten av att föräldrar 
görs delaktiga i sina barns studier. Jag genomförde en enkätundersökning bland föräldrar till 
elever i år 4-5. Resultatet av undersökningen visade att flertalet föräldrar upplever att IUP har 
gett dem ökad delaktighet i sina barns studier men att deras inflytande över barnets IUP varit 
ganska begränsad. Trots detta är det endast ett fåtal föräldrar som önskar ha ett större 
inflytande över utformningen av barnets IUP.  



Förord 
 
Nu när såväl detta examensarbete som hela min utbildning börjar närma sig sitt slut finns det 
några jag vill rikta ett särskilt tack till. Först vill jag rikta ett tack till dem som jag inte kan 
namnen på: de föräldrar som tagit sig tid att besvara min enkät. Sedan vill jag rikta ett stort 
TACK till min familj: Johan för att du manat på mig när jag känt mig uppgiven och för att du 
haft tålamod med mig när jag varit mentalt frånvarande. Walter & Lilly för att ni tvingats stå 
ut med en mamma som tillbringat nästan all sin vakna tid framför datorn. Dessutom vill jag 
tacka min handledare Gretha Wikgren som fått mig att prestera mer än jag visste att jag 
kunde. Ett tack också till tjejerna i handledningsgruppen för många värdefulla synpunkter och 
uppmuntran under resans gång. 
 
 
Luleå, maj 2007 
 
 
 
Anna Johansson 
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Inledning 
 
Under min utbildning har jag fått insikt om betydelsen av att göra eleverna medvetna om sin 
utveckling för att på så vis stimulera och motivera till fortsatt lärande. Med utgångspunkt i 
elevens erfarenhet kan man som lärare skapa en röd tråd och hitta vägar för den enskilda 
individen att nå målen. En del i detta ska den individuella utvecklingsplanen (IUP), som alla 
elever har rätt till sedan den 1 januari 2006, utgöra. I skolverkets allmänna råd (2005) betonas 
vikten av att IUP utformas i samarbete mellan lärare, föräldrar och elev. I såväl kurslitteratur 
som under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har vikten av ett gott samarbete 
mellan hem och skola betonats, samtidigt som relationen mellan skola och föräldrar sällan 
framställs som konfliktfri och enkel. Föräldrar är de som känner sitt barn bäst och deras 
kunskap borde förstås tas tillvara för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven. Jag 
vill därför titta närmare på föräldrarnas roll i utformningen av elevens IUP då detta är ett 
utmärkt tillfälle för elev, föräldrar och lärare att gemensamt reflektera kring elevens 
skolsituation och lärande.   
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera föräldrars delaktighet och inflytande i utformningen av 
den individuella utvecklingsplanen (IUP). 
 
 
Frågeställningar 
 

• Upplever föräldrar att de är delaktiga i utformningen av elevens IUP? 
• Är föräldrar tillräckligt förberedda för att kunna vara delaktiga?  
• Har föräldrar kunskap om skolans styrdokument som IUP ska riktas mot? 
• Upplever föräldrar att deras inflytande ökat i och med införandet av IUP? 
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Bakgrund 
 
Till att börja med vill jag definiera några av de benämningar som kan förekomma. Därefter 
kommer jag att ta avstamp i några teorier kring lärande, kunskap och utveckling innan jag 
kommer in på den individuella utvecklingsplanens bakgrund och framväxt. Sedan vill jag visa 
på tidigare forskning kring föräldrars inflytande och roll i skolan för att återkomma till den 
individuella utvecklingsplanen och vilken roll föräldrarna spelar när det gäller utformningen 
av denna. 
 
 
Definitioner 
 
I Nationalencyklopedin (1998) definieras ordet förälder som mor eller far till en viss person. 
Ordet vårdnadshavare avser en förälder eller annan av domstol utsedd person som besitter 
den rättsliga vårdnaden om ett barn, dvs. är juridiskt ansvarig. Jag har valt att använda mig av 
benämningen förälder i detta arbete och låter denna benämning även inkludera begreppet 
vårdnadshavare. När det gäller benämningen elev och barn kommer jag inte att göra någon 
åtskillnad mellan dessa. Jag kommer inte heller att lägga någon vikt vid benämningen hem, 
familj och föräldrar som alla får representera barnets hemmiljö. När jag skriver om den 
individuella utvecklingsplanen kommer jag oftast att använda mig av förkortningen IUP. 
 
 
Teorier om utveckling och lärande 
 
Här har jag valt att ta upp några teorier som på olika sätt känns relevanta för mitt 
ämnesområde. Piaget och Vygotskij, som har haft stor påverkan på skolan och vårt sätt att se 
på lärande, samt Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi, som känns aktuell i samband 
med IUP och föräldrainflytande. Jag kommer även att ta upp begreppet kunskap som jag 
upplever som högst relevant i detta sammanhang då IUP kan användas som ett verktyg för att 
synliggöra och stimulera elevens olika sorters kunskap.  
 
Jean Piaget och L.S Vygotskij 
 
Jerlang (2005) skriver att Piagets mål var att ge en helhetsbeskrivning av människans 
utveckling och intelligens från födelse till vuxen ålder. Drivkraften till barnets utveckling är 
det aktiva handlandet och utforskandet. Imsen (2000) menar att Piaget ansåg att människan 
konstruerar sin egen subjektiva kunskap genom att det människan möter i sin omvärld görs till 
kunskap på det inre planet, och att kunskapen är i ständig utveckling och förändring. Enligt 
Piaget är inlärning ett resultat av vad individen själv väljer ut och tolkar av påverkan utifrån 
och inlärning är främst någonting som sker inuti individen. Genom utforskande och 
experimenterande skaffar sig barnet ny kunskap. Imsen skriver vidare att Piaget utvecklade en 
stadieteori som visade på barnets utveckling och som innebär att barnet från födseln och 
genom uppväxten passerar olika åldersbundna stadier. Enligt Piaget kan inte barnet fungera på 
en högre nivå innan det passerat de lägre. 
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Enligt Egidius (1999) benämnde Piaget barnets utveckling adaptionsprocess vilken innebär 
att det sker en växelverkan mellan människan och miljön som beskrivs med två centrala 
begrepp: assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att nya intryck anpassas till 
det individen redan känner till, det nya man möter förklaras med hjälp av det man redan kan. 
Ackommodation innebär att det sker en revidering när den gamla kunskapen inte räcker till 
utan måste anpassas till den nya situationen. Man skaffar sig alltså en helt ny tolkning. Detta 
leder till utveckling och inlärning genom att barnet ständigt utforskar sin omgivning, 
upptäcker nya saker och anpassar dessa till sina erfarenheter och efterhand gör nya tolkningar. 
Egidius anser att detta innebär att man som lärare ska använda sig av elevens medfödda 
tankestrukturer i valet av fakta och därigenom stimulera till ackommodation. 
 
Egidius (1999) menar att Vygotskij lade fokus på det sociala och samhälleliga för att förstå 
människans utveckling, till skillnad från Piaget som främst intresserade sig för hur kunskap 
och utveckling sker inuti individen. Enligt Vygotskij är individen en del av både det förflutna 
och en framtid, och föds in i ett sammanhang. Det viktigaste redskapet för människans 
utveckling är språket, som går från att vara ett socialt språk till ett tyst inre tal som underlag 
för tänkandet. Jerlang (2005) framhåller att även Piaget såg människan som social, i den 
betydelsen att barnet deltar i sociala aktiviteter och imiterar vuxna. Däremot ansåg Piaget att 
förmågan till empati och att kunna leva sig in andra människors situation tar tid att utveckla. 
Till skillnad från Piaget ansåg Vygotskij att barnet föds med en strävan att försöka förstå 
andra människor, och häri ligger en stor skillnad mellan dessa två. Jerlang och Ringsted 
(2005) menar att Vygotskij ansåg att människan utvecklas från att vara en social varelse till att 
bli allt mer självständig medan Piaget ansåg att människan till en början är självcentrerad för 
att sedan utvecklas från detta individuella till det mer sociala.  
 
En huvudpunkt i Vygotskijs teori är tanken om den proximala utvecklingszonen skriver Imsen 
(2000). Denna zon ligger mellan gränsen för vad barnet klarar av på egen hand och vad barnet 
klarar av tillsammans med andra. I skolan kan utvecklingszonen utnyttjas till att stimulera 
barnet att sträva framåt med stöd från omgivningen för att sedan klara uppgiften på egen 
hand. Till skillnad från Piaget ansåg Vygotskij alltså att utveckling kan stimuleras, att den 
vuxne inte behöver vänta på att barnet ska bli tillräckligt moget (Imsen, 2000). Som lärare 
innebär detta att man läser av var en elev befinner sig och sedan med hjälp av lämpliga 
uppgifter stimulerar dem till att nå en högre nivå. Genom gradvis mindre insats från den 
vuxna ökar det egna ansvaret för eleven (Egidius, 1999).  
 
Utifrån ovanstående anser jag att såväl Piagets som Vygotskijs tankar är relevanta när det 
gäller IUP. Då denna skall utgå från var eleven befinner sig, och betraktas som ett redskap för 
vidare utveckling, är det av stor vikt hur man väljer att betrakta lärande. Inte minst den 
proximala utvecklingszonen kan anses vara aktuell i detta sammanhang då IUP ska fungera 
som ett verktyg för eleven att nå målen. Först med hjälp av lärare och föräldrar, sedan genom 
att eleven tar ett ökat eget ansvar för sina studier. Dessutom anser jag att både Piagets och 
Vygotskijs teorier innebär att föräldrarna spelar en viktig roll som representanter för barnets 
hemmiljö och tidigare erfarenheter. 
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Urie Bronfenbrenner 
 
Imsen (2000) visar på Bronfenbrenners ekologiska miljömodell. Bronfenbrenner menade att ett 
barn alltid hör till flera olika miljöer samtidigt, såsom hemmet, skolan, kamraterna, grannarna 
och fritidsaktiviteterna. Barnet måste studeras i de olika sammanhang de hör hemma, varav 
skolan utgör en. Eftersom barn lever i nära samspel med sin omgivning kan fokus inte läggas 
på lösryckta situationer utan sammanhang. 
 
Bronfenbrenner tänkte sig de olika miljöerna som ett sammanhängande system, där den ena 
ryms innanför den andra (Imsen, 2000). Längst inne ligger mikronivån. Här finns de miljöer 
som barnet direkt ingår i, såsom familj, skola, grannar, kamrater. Mesonivån innebär samspelet 
mellan de olika miljöerna på mikronivån. Eftersom barnet bär med sig erfarenheter mellan 
närmiljöerna, och att det som utspelas i en miljö får effekter för de andra, måste flera miljöer 
studeras samtidigt för att förstå ett barn. Detta innebär att man studerar barnet på mesonivå 
Exosystemet omfattar de olika samhällsinstitutioner på lokal samhällsnivå som påverkar barnet 
utan att barnet är direkt inblandat. Det kan exempelvis röra sig om arbetslivets förhållanden i 
form av föräldrars arbetstider. Makronivån innebär de olika samhälleliga institutionerna, såsom 
hälsovård, utbildningssystem, rättsväsende och så vidare. Imsen skriver att Bronfenbrenner 
betraktade de underliggande nivåerna som en konkretisering av vad som sker på makronivån. 
De förordningar och bestämmelser som finns på makronivån berör varje barn på mikronivån i 
alla de miljöer barnet verkar (Imsen, 2000).  
 
Bronfenbrenners teori visar på vikten av att skolan har en förståelse för att barnet lever i många 
parallella miljöer, som alla påverkar såväl varandra som eleven. Med detta i åtanke anser jag 
att det är av stor vikt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevens lärande genom 
att åstadkomma en positiv samverkan mellan de olika miljöerna, främst mellan hemmet och 
skolan.  
 
 
Kunskapssyn 
 
Läroplanskommittén (SOU 1992:94) menar att kunskapsbegreppet behöver vidgas och talar 
om fyra olika kunskapsformer: fakta, förtrogenhet, förståelse och färdighet. Faktakunskap är 
kunskap som information, som något mätbart. Fakta står i nära förbindelse till förståelse, 
vilket innebär att man uppfattar mening och innebörd av faktakunskaperna och gjort 
begreppen till sina egna. Färdighet innebär inte bara en teoretisk förståelse, utan också 
kunskapen om hur något ska utföras. Förtrogenhetskunskapen kan sägas vara den tysta 
kunskapen, den kunskap som kommer till uttryck genom att individen med hjälp av tidigare 
erfarenheter kan göra lämpliga bedömningar anpassade efter det specifika i situationen (SOU 
1992:94). 
 
Vidare lyfter Läroplanskommittén fram tre aspekter av kunskap; den konstruktiva, den 
kontextuella och den funktionella. Den konstruktiva sidan av kunskap handlar om att kunskap 
är ett redskap för att göra världen begriplig och att den utvecklas i samspel mellan den 
befintliga kunskapen, den kunskap man önskar uppnå samt problem och erfarenheter längs 
vägen. Den kontextuella aspekten innebär att kunskap är beroende av sitt sammanhang. Den 
funktionella aspekten innebär att kunskapen betraktas som ett verktyg (SOU 1992:94).  
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Gustavsson (2002) skriver att kunskapens form och vad som betraktas som kunskap varierar 
över tiden och mellan samhällen och kulturer. Det som var kunskap igår kanske inte är det i 
framtiden, och det som betraktas som kunskap här kanske inte är det på annat håll i världen. 
Den teoretiska kunskapen har länge stått som överordnad och särskiljd från den praktiska. Nu 
dras människor allt oftare in i verksamheter som kräver formella kunskaper och 
kommunikativa färdigheter. Gustavsson (2002) anser vidare att gränsen mellan det praktiska 
och det intellektuella alltmer håller på att suddas ut och detta innebär att skolans uppgift som 
kunskapsförmedlare ser annorlunda ut idag. Dagens kunskap måste kunna användas som 
intellektuella redskap i andra sammanhang. 
 
Jag anser personligen att en reflektion kring kunskapsbegreppet är relevant i arbetet med IUP. 
Genom att betrakta kunskap som något relativt och föränderligt, beroende av tid och rum, kan 
IUP förstås som ett redskap för att synliggöra och skapa en röd tråd i elevens 
kunskapsutveckling. I och med att elevens kunskap tar sig olika former och uttryck skapar 
arbetet med IUP en möjlighet att tillsammans med elev och föräldrar föra en dialog kring 
kunskap i allmänhet, och den enskilda elevens kunskap i synnerhet. 
 
 
Den individuella utvecklingsplanens bakgrund 
 
I arbetet med att nå en ökad måluppfyllelse bland skolans elever redogör 
utbildningsdepartementet (2001) för sina iakttagelser. Departementet ifrågasätter att det 
endast är för elever i behov av särskilt stöd som individuell dokumentation tillämpas och 
skriver att en individuellt anpassad undervisning borde vara utgångspunkten för alla elever. 
Vidare anger departementet förutsättningarna för en fungerande IUP: 
 

• att befintlig och relevant dokumentation infogas i utvecklingsplanen, 
• att skolan uppmuntrar eleven att ta ansvar för sin egen utvecklingsplan och gör 

vårdnadshavaren delaktig i arbetet, 
• att eleven och vårdnadshavarna är överens med skolan om vilken information som skall 

dokumenteras, 
• att lärare och övrig personal bistår med att formulera och revidera målen i den individuella 

utvecklingsplanen, 
• att skolhuvudmannen ger personalen stöd och kompetensutveckling i arbetet med de 

individuella utvecklingsplanerna. (Utbildningsdepartementet, 2001, s.37) 
 
Regeringen (2001) förespråkar att elever och föräldrar skall ges förbättrad information om 
elevens studieutveckling. Även detta är ett led i arbetet mot en ökad uppfyllelse av 
utbildningens nationella mål. Skolan är en viktig arena för barns och ungdomars eget 
ansvarstagande och inflytande. Den förbereder för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Målet 
är att alla ungdomar skall lämna skolan med goda kunskaper och färdigheter, självförtroende, 
en vilja att lära mer och att delta i samhällslivet. Detta kräver en tydlig och ömsesidig dialog 
om arbetet i skolan mellan lärare, föräldrar och elever. Regeringen menar vidare att det är 
viktigt att alla föräldrar har en god relation till skolan, inte minst för att skolan och familjen 
skall kunna ge eleverna det stöd de behöver i sitt skolarbete. En utbildning av hög kvalitet 
kännetecknas av att varje elev känner till och förstår målen för sin utbildning. I en sådan 
utbildning arbetar lärarna och eleverna tillsammans för att utforma elevens väg mot de 
nationella målen. Hur kunskapsutvecklingen ser ut och vilka insatser som behövs ska 
utvärderas löpande av lärare och elev i dialog med föräldrarna. (Regeringen, 2001) 
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Myndigheten för skolutvecklings (2003) analys av 20 skolors arbete med dokumentation och 
individuell planering visar att många kommuner och skolor i landet redan använder sig av 
individuella utvecklingsplaner. Dessa utgörs oftast av ett dokument upprättat vid 
utvecklingssamtalet och berör elevens utveckling och överenskommelser mellan elev, lärare 
och föräldrar. I dessa skolor ansågs att den individuella utvecklingsplanen synliggjorde 
elevens lärande för lärare, elev och förälder. Samtidigt ökade samarbetet mellan skolan och 
hemmet och föräldrarna gavs ett större inflytande. Myndigheten skriver i sitt yttrande att 
förslaget om införandet av individuella utvecklingsplaner styrks. Det är skolan och 
föräldrarna som har ett gemensamt ansvar för elevens utveckling och lärande, och att skolan 
har kunskap om hur man dokumenterar och synliggör lärande och att detta måste utvecklas 
ytterligare. Myndigheten vill ytterligare betona syftet med en individuell utvecklingsplan i 
förordningstexten. I grundskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 2005) gör man ett 
tillägg: 
 

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. 

(Utbildningsdepartementet, 2005, SFS 1994:1194, Kap 7 § 2). 

 
Skolverket (2005) skriver att den individuella utvecklingsplanen skall utgå från var eleven 
befinner sig i förhållande till läroplanens och kursplanernas mål. Den ska innehålla realistiska 
och uppnåbara mål för eleven och beskriva hur eleven ska nå dessa mål. Väsentligt är att IUP 
hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Individuella 
utvecklingsplaner ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. Läraren ansvarar för 
att IUP tas fram i samverkan med elev och föräldrar. Med hjälp av denna kan läraren 
tillsammans med eleven och föräldern komma överens om mål och insatser, så att eleven 
utvecklas i riktning mot de mål att sträva mot som är formulerade i läroplanen och 
kursplanerna.  
 
 
Skola och föräldrar 
 
I skolans styrdokument 
 
Erikson (2004) visar i sin avhandling att föräldrainflytande inte är något nytt fenomen. De 
senaste femtio åren har det uttryckts förväntningar från skolans sida på att föräldrar ska 
engagera sig i sina barns skola. Redan i 1940 års skolutredning lades grunden till synen på 
förhållandet mellan hem och skola där man skriver att skolans och hemmets gemensamma 
uppgift är att fostra demokratiska medborgare som ska ta ansvar för en gemensam framtid.   
 
I de första läroplanerna, Lgr 621 och Lgr 692, ligger inte fokus lika tydligt på 
fostransuppdraget menar Eriksson (2004). Istället läggs vikten på hur mötet mellan föräldrar 
och skolans personal ska ske, samt hur förtroendet mellan dessa ska förvaltas och utvecklas. I 
och med att den nioåriga obligatoriska grundskolan införs 1962 får skolan en mer 
arbetskraftsförberedande uppgift istället för den tidigare demokrati- och medborgarfostrande 
uppgiften. Föräldrar måste därför få kunskaper om den nya utbildningen och dess innehåll.  

                                                 
1 Läroplan för grundskolan 1962 
2 Läroplan för grundskolan 1969 
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Även om det i dessa läroplaner finns en något ökad betoning på vikten av att informera 
föräldrarna om skolans arbetssätt och undervisning visar de samtidigt på ett distanserat 
förhållningssätt gentemot föräldrar. Hur det enskilda samtalet mellan lärare och förälder ska 
genomföras beskrivs utförligt och man visar på vikten av att läraren har ett professionellt 
förhållningssätt i mötet med föräldrar (Erikson, 2004). 
 
I Lgr 803 utvecklas synen på förhållandet mellan skola och hem ytterligare. Föräldrarna skall 
ges delaktighet och en alltmer aktiv roll i skolan; det räcker inte längre med att informera om 
arbetet i skolan. Föräldrarna skall tillåtas medverka på lika villkor. I Lgr 80 talas dock om 
föräldrar som en kollektiv resurs, och centrum för samverkan anses klassmötet kunna utgöra 
(Erikson, 2004)  
 
Enligt Erikson (2004) har dagens läroplan, Lpo 94, till stor del återgått till synen på skolan 
som ansvarig för elevens kunskapsutveckling, där skolan har som ansvar att informera 
hemmet. Detta kan tolkas som ett uppdelande av ansvar, att i och med den mål- och 
resultatorienterade skolan markeras ett avstånd gentemot hemmen. Hemmets roll blir att stötta 
skolan och skapa så goda uppväxtförhållanden som möjligt. Skolans informationsförmedling 
ska nu ske genom utvecklingssamtal.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står följande: 
 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 
enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. (Utbildningsdepartementet, 
1998, s.6-7). 

 
Vidare står att läsa att skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för elevernas 
skolgång, vilket skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevens utveckling och 
lärande. Läraren skall samverka och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, och även hålla sig informerad om elevens personliga situation. I samarbete med 
hemmet skall skolan främja elevens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
I undersökningskommunens skolplan (2003) står att läsa att barn, studerande och föräldrar ska 
ges kunskaper om de rättigheter och skyldigheter de har enligt skollagen och andra 
styrdokument. Skolan ska presentera målen, så att alla förstår dem. Vidare står att läsa att barn 
och föräldrar ska bjudas in till samtal och de ska kunna göra sina röster hörda. Utifrån 
genomförda utvecklingssamtal ska var och en ha en individuell utvecklingsplan som ska 
uppdateras kontinuerligt i samverkan med barn och studerande samt föräldrar. 
 
Tidigare forskning föräldrar och skola 
 
Johansson och Wahlberg Orving (1993) anser att läraren alltid skall sträva efter att göra 
föräldrarna engagerade genom att öka deras inflytande. Genom att visa sig positiv till 
föräldrarna ökar förutsättningen för att föräldrarna ska känna sig som en resurs. Författarna 
skriver i sin avhandling att föräldrar alltför ofta lämnas utanför planering och beslutsfattande. 
En förutsättning för föräldrainflytande är att såväl lärare som föräldrar är väl insatta i ramar 
och mål i skolans styrdokument, vilket inte föräldrar är i tillräckligt stor utsträckning. Detta 

                                                 
3 Läroplan för grundskolan 1980 
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vidhåller även Buckhöj-Lago (2000) och Skolverket (2004) som skriver att föräldrar och 
elever måste få kännedom om grundläggande värden och mål i läroplanen för att kunna få 
inflytande. En förutsättning för att föräldrar ska kunna vara delaktiga är att krav och 
förväntningar konkretiseras och tydliggörs. Eftersom föräldrarna känner sina barn bäst kan de 
i samarbete med skolan skapa goda förutsättningar för barnets skolgång.  
 
Utbildningsdepartementet (2003) tillsatte en intern arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att 
öka barn- och elevinflytandet samt föräldrainflytandet i förskola, skola och vuxenutbildning. 
Detta då inflytandet inom skolan är viktigt både ur ett demokratiperspektiv och för 
utvecklingen av skolans innehåll och kvalitet. Perspektiven på elevers och föräldrars 
inflytande behöver enligt departementet fördjupas och ses som en resurs som ger möjlighet till 
stöd och utveckling. Enligt departementets arbetsgrupp är de viktigaste grunderna för 
föräldrars inflytande att föräldrarna har det övergripande ansvaret för sina barns fostran och 
utveckling enligt föräldrabalken. Departementet framhåller vidare att föräldrarnas inflytande 
främst grundar sig på att de går in i barnets ställe då barnet på grund av sin ålder inte själv kan 
utöva sitt inflytande i full utsträckning. Barnen och eleverna är de egentliga brukarna och 
skall med ökad ålder och mognad ha inflytande både över den dagliga verksamhetens upplägg 
och över sitt eget lärande. Föräldrarnas inflytande minskar således i takt med att barnens ålder 
ökar och barnen själva kan bevaka sina intressen. För att föräldrar ska kunna ges inflytande 
krävs att personalen presenterar den pedagogiska verksamheten och att skolan betraktar 
föräldrar som viktiga samarbetspartners. 

  
 Vidare konstaterar utbildningsdepartementet (2003) att det i skolan pågår föräldrasamarbete i 

varierade arbetsformer. På den individuella nivån sker samverkan i utvecklingssamtalet, de 
individuella utvecklingsplanerna och i åtgärdsplaner. På gruppnivå sker samverkan genom att 
föräldrar deltar som en resurs t.ex. vid besök på föräldrarnas arbetsplatser, på skolans 
informationsmöten eller andra mötesplatser såsom pedagogiska aftnar, seminarier, 
studiecirklar och liknande. En annan förekommande samverkansform är de frivilliga 
organisationerna med exempelvis klassmorfar eller klassmormor. 
 
Erikson (2004) menar att det är vanligt förekommande att lärare intar en professionell 
hållning gentemot föräldrarna och på så vis försöker undvika en jämlik relation. En jämlik 
maktbalans är en förutsättning för att läraren ska kunna engagera föräldrarna i skolans arbete. 
Eriksons studie visar att det traditionella föräldrainflytandet har handlat om vad skolan kan 
begära av föräldrarna, inte om hur skolan får föräldrarna att bli en integrerad del i samtal och 
beslutsfattande. Webster-Stratton (2004) skriver att många lärare saknar kompetens om hur 
samarbetet med hemmen kan se ut. Lärare behöver konkreta färdigheter i hur man bemöter 
föräldrar och engagerar dem så att de kan vara ett stöd för sina barn. Lärare behöver inse hur 
värdefullt ett fungerande föräldrasamarbete är, att det även gör det egna arbetet lättare. 
Erikson (2004) betonar dock att även om det finns studier som visar på föräldrars bristande 
inflytande skall man inte förutsätta att detta automatiskt innebär att föräldrar vill ha större 
inflytande. Ett problem med många av de studier som görs beträffande relationen mellan 
skola och föräldrar är enligt Erikson att de betraktar föräldrar som en homogen grupp vilket 
de naturligtvis inte är.  
 
Webster-Stratton (2004) menar att det finns ett antal olika hinder som motverkar 
föräldrasamverkan. Det vanligaste är att läraren inte anser sig ha tillräcklig tid till att 
involvera hemmet. Ett annat vanligt hinder är att läraren tror att föräldrar saknar både intresse 
och kompetens för att vara delaktiga i barnens utbildning. Föräldrarna å sin sida kan känna att 
de saknar kunskaper för att kunna vara delaktiga i barnens utbildning, och dessutom kan 
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föräldrarnas egen skoltid ha gett negativa erfarenheter som präglat deras syn på skolan. Enligt 
Buckhöj-Lago (2000) är det vanligt att föräldrar upplever skolan som en sluten värld. Om 
föräldrar inte vet vad som förväntas av eleven socialt och kunskapsmässigt litar de på att 
läraren kommer att lyfta fram det som är väsentligt och lämnar på så vis över ansvaret till 
läraren. 
 

 Erikson (2004) menar att relationen mellan föräldrar och skola idag innebär ett ”dubbelt 
närmande”. Med detta menar Erikson att skolan blivit allt mer ansvarig inför föräldrarna 
samtidigt som föräldrarna blivit allt mer indragna i skolans verksamhet. Vallberg Roth och 
Månsson (2006) visar på en undersökning av barn från förskoleklass till skolår fem som tyder 
på ett förändrat uppdrag för skolan. Denna undersökning visade att av de enkätfrågor som 
skickades ut inför utvecklingssamtalet utgjorde 70% frågor som berörde barnets personliga 
utveckling medan endast 30% rörde kunskapsutvecklingen. Detta, menar författarna, innebär 
att utvecklingssamtalets fokus förskjuts från att handla om elevens kunskapsutveckling till att 
allt mer beröra elevens person. På så vis utvidgar skolan sin fostrande roll. 

  
Myndigheten för skolutveckling (2006) skriver att det är framför allt i USA och England som 
forskning om hemmens roll i skolan har utvecklats de senaste åren. Där har forskning visat att 
barnets socioekonomiska bakgrund inte är den viktigaste faktorn på barnets möjlighet till 
skolframgång. Föräldrarnas attityder till skolan, deras delaktighet i skolans beslutfattande och 
i deras lärande är avgörande faktorer för elevernas skolframgång. Andra faktorer som 
påverkar elevens lärande är skolans klimat, lärarnas inställning och attityder till föräldrarna, 
hur ofta kontakten med föräldrarna sker, skolans förmåga att bemöta föräldrarna etc. Även 
Ogdens (2005) studie visar att det inom samma socioekonomiska miljö finns stora variationer 
i vilket engagemang och stöd föräldrar ger sina barn, och att detta påverkar elevens 
studieresultat. Ogden visar vidare att han funnit en av förklaringarna till att vissa skolor har ett 
mer effektivt lärande än andra: att föräldrarna involveras på ett ändamålsenligt sätt. Familjen 
betraktas som en mycket viktig del i elevens lärande.  
 
Föräldrar och den individuella utvecklingsplanen 
 
Eftersom IUP är en relativt ny företeelse i skolan är forskningen inom området tämligen 
begränsad, i synnerhet vad gäller föräldrarnas roll. Trots detta har föräldrarna betydelse för 
utformandet av IUP vilket också tydliggörs av Skolverket (2005) som menar att IUP ska vara 
ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess och att läraren ansvarar för att utvecklingsplanen 
tas fram i samverkan med elev och föräldrar. IUP skall fungera som ett praktiskt redskap för 
att främja och stödja elevens fortsatta utveckling. Om utvecklingsplanens innehåll skriver 
verket att IUP konkret ska beskriva vilka insatser som skola, elev och förälder ska göra. Den 
ska uttrycka positiva förväntningar och grunda sig på uppföljning och utvärdering av elevens 
sociala och kunskapsmässiga utveckling i relation till läro- och kursplaners mål. Den ska 
också innehålla eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar. Om syftet 
med den individuella utvecklingsplanen skriver skolverket: 

 
Den individuella utvecklingsplanen är 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. (Skolverket, 2005, s.13) 
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Zetterström (2003) skriver att den stora fördelen med att arbeta med individuella 
utvecklingsplaner är att fokus hamnar på lärandeprocessen för den enskilda individen. Hon 
menar dock att en förutsättning är att man som lärare är tydlig och kan synliggöra mål och 
ramar för elev och föräldrar. IUP kan användas som ett konkret stöd i arbetet med att nå 
visioner och mål då man genom att se lärandet som en process poängterar att lärandet kan 
brytas ner i mindre delar som kan göras tydliga och mätbara över tiden. Zetterström (2003) 
betraktar IUP som ett led i skolans kvalitetsarbete, att skolan strävar efter att nå en 
likvärdighet gentemot elever och deras föräldrar. Enligt Zetterström måste lärare alltid 
fundera över hur föräldrarna bemöts och hur delaktighet och inflytande fungerar.  
 
Hur man introducerar IUP för föräldrar skiljer sig åt mellan skolor och lärare visar Elfströms 
(2004) undersökning. Några lärare berättade om IUP vid föräldramöten, medan andra lät 
föräldrarådet vara delaktiga redan i beslutet om hur formuläret för IUP skulle se ut. 
Zetterström (2003) menar att det är orimligt att förvänta sig ett samarbete med hemmen om 
inte föräldrarna vet vilka förväntningar som finns på deras barn och vilket arbete som behövs, 
något som Zetterström anser att lärare måste framställa konkret och tydligt. Genom att arbeta 
fram en tydligt formulerad IUP som ser likadan ut genom skoltiden kan föräldrar känna igen 
sig och vara med och diskutera sitt barn utifrån IUP.  
 
Elfströms (2004) studie visar att många skolor tycker att föräldrarnas roll är viktig i 
utformningen av elevens IUP och att föräldrarna förbereds genom att exempelvis frågor som 
rör barnet skickas hem inför utvecklingssamtalet. Många pedagoger i studien anser att 
föräldrarnas åsikter och kunskaper väger tungt eftersom de känner barnet bättre. Pedagogerna 
i studien betraktar utvecklingssamtalet och utformningen av IUP som ett tillfälle att öka 
föräldrarnas inflytande och samarbetet mellan hem och skola. Genom IUP blir skolans arbete 
tydligare och mer konkret för föräldrarna. Även Zetterström (2003) har erfarenhet av att 
föräldrar anser sig ha fått ett välstrukturerat och konkret material som visar vad som förväntas 
av eleven, och att föräldrarna ansåg sina egna möjligheter till delaktighet som större i och med 
arbetet med IUP. Zetterström (2003) skriver att elev och föräldrar bör få möjlighet att själva 
gå igenom IUP och därefter välja ut delar de vill samtala kring för att ge föräldrar och elever 
större inflytande.  
 
Många pedagoger i studien anser, enligt Elfström (2004), att det är svårt att få föräldrarna att 
bli delaktiga. Som pedagog är man väl förberedd och ligger därmed ofta ett steg före, vilket 
lätt kan medföra att det inte blir helt jämlikt. De pedagoger som Elfström intervjuat menar att 
delaktigheten skiljer sig kraftigt mellan föräldrarna, en del deltar i utformningen av elevens 
IUP på lika villkor medan andra betraktar IUP som något som tvingar dem att anpassa sig till 
skolans krav och förmyndarskap. Vallberg Roth och Månsson (2006) skriver i sin artikel att 
läraren tenderar att ha tolkningsföreträde i samtal med föräldrar. Det av läraren nedskrivna 
och dokumenterade väger tyngre än det som diskuteras under utvecklingssamtalet. Läraren 
vinner makt genom det nedskrivna ordet. 
 
Sammanfattning 
 
Litteratur och forskning visar att relationen mellan skolan och hemmet är tämligen 
komplicerad. Från skolans sida är man medveten om vikten av att göra föräldrar delaktiga i 
sina barns studier, men hur detta skall förverkligas i praktiken är inte helt självklart. Man kan 
se att skola och hem närmar sig varandra, men att den jämlika relationen mellan läraren och 
föräldrar ofta saknas. Föräldrar hamnar lätt i underläge gentemot läraren, och läraren undviker 
ofta en jämlik relation. Författarna är överens om att skolan måste sträva efter att bemöta 
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föräldrar som en jämlik part för att gynna samarbetet mellan hem och skola. Vidare måste 
skolan informera föräldrar om sina krav och förväntningar. Att föräldrar ges kunskap om 
skolans arbete och styrdokument anses vara viktigt för att de ska kunna ta del av sina barns 
skola. Eftersom IUP är en ganska ny företeelse i skolans värld är forskningen inom området 
begränsad. Trots detta visar den forskning som gjorts att föräldrarnas roll anses vara viktig.  
IUP är en viktig del i skolans arbete mot målen och ska tas fram i samarbete med hemmet, 
och i skolan finns en medvetenhet om vikten av föräldrars delaktighet i utformningen av IUP, 
men att formerna för deras delaktighet varierar.  
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Metod 
 
 
Val av metod 
 
Svenning (2003) menar att valet av metod avgörs av vad syftet med undersökningen är och 
skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna används när 
avsikten är att generalisera och man använder sig då av siffror för att sammanfatta och skapa 
överblick, medan den kvalitativa undersökningen ger en djupare förståelse av sociala 
processer och hur den enskilda människan uppfattar sin omgivning. De kvalitativa metoderna 
är således att föredra om syftet är att exemplifiera, medan de kvantitativa metoderna är 
användbara för att generalisera (Svenning, 2003). Trost (2001) menar dock att praktiskt taget 
inga studier är rent kvalitativa eller kvantitativa. De flesta studier innebär, enligt Trost, en 
blandning av kvalitativa och kvantitativa inslag.  
 
Hartman (1998) skriver att de vanligaste undersökningsmetoderna är observationer, intervjuer 
och enkäter. En observation används för att ge kunskap om beteenden och skeenden, dels i 
naturliga situationer och dels i laborativa situationer. Observationens fördelar är att den inte är 
beroende av en intervjupersons minne utan utspelar sig framför forskaren. Nackdelar med 
observationen är främst att den är tidsödande. Intervju är att föredra om forskaren är 
intresserad av en persons subjektiva upplevelse. En fördel med den personliga intervjun är att 
den ger en möjlighet att gå in på detaljer och djupet. Nackdelen är att även denna metod är 
ganska tidsödande.  
 
Enkäten innebär att man låter en person berätta om sig själv med hjälp av ett frågeformulär. 
Hartman (1998) skriver att fördelarna med en enkät är att forskaren inte behöver träffa 
respondenten personligen, vilket möjliggör större urvalsgrupper och okvalificerad hjälp att 
dela ut och samla in enkäter. Nackdelen med enkäter är att många frågor är svåra att ställa på 
det enkla sätt som krävs av en enkät, och eftersom forskaren inte träffar respondenten uteblir 
följdfrågor och andra nyanseringar (Hartman, 1998).  
 
Jag har valt att genomföra en enkätundersökning (bilaga 1:1, 1:2) för att på så vis nå ett 
relativt stort antal föräldrar och se om det finns ett mönster i hur föräldrar uppfattar sin 
delaktighet och sitt inflytande över IUP. Då avsikten är att sammanfatta det erhållna resultatet 
med hjälp av siffror för att skapa en överblick kan undersökningen betecknas som kvantitativ.  
 
Enkät 
 
Svenning (2003) ger exempel på olika enkätundersökningar; postenkät, gruppenkät och 
personligt överlämnad enkät. Postenkät, som är den vanligaste typen, innebär att enkäten 
skickas ut till respondenten. Denne skickar sedan tillbaka enkäten i ett förfrankerat kuvert. I 
en postenkät bör konfidentialitet utlovas, där ingen annan än forskaren kan koppla ihop 
person och svar. Gruppenkät innebär att enkäten delas ut till personer på en och samma plats, 
till exempel elever i ett klassrum och att forskaren sedan väntar medan enkäten ifylles. Den 
personligt överlämnade enkäten innebär att enkäten delas ut till respondenterna som sedan får 
ett antal dagar på sig att besvara enkäten i lugn och ro på egen hand.  
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Ejlertsson (1996) tar även upp enkät till besökare, datorenkät och enkät för intresserade. 
Enkät till besökare delas ut till personer som självmant sökt sig till en viss lokal, t.ex. ett 
bibliotek. I sjukvården är väntrumsenkäter vanligt förekommande. Datorenkät innebär att man 
använder sig av datorn för att skicka och svara på en enkät, kanske via e-post eller på en 
hemsida. Enkät för intresserade innebär att enkäten exempelvis medföljer en tidning eller 
någon annan produkt och används ofta i konsumentundersökningar.  
 
I utformningen av en enkät bör forskaren sträva efter att uppnå så hög grad av standardisering 
som möjlig. Detta innebär att förutsättningarna för alla respondenter ska vara lika, formuläret 
skall vara detsamma för alla respondenter och det skall lämnas ut samtidigt (Trost, 2001). 
Hög strukturering innebär att frågorna skall vara så väsentliga och tydliga som möjligt och att 
språket skall vara lätt att förstå för att undvika missförstånd och feltolkningar. Hög 
strukturering förknippas ofta med fasta svarsalternativ utan möjlighet för respondenten att 
själv påverka (Trost 2001). Då respondenten inte har några möjligheter att ställa 
kompletterande frågor måste målet vara att göra frågorna så tydliga att missförstånd undviks 
(Ejlertsson 1996). Trost (2001) förespråkar fasta svarsalternativ då detta är lätt att 
sammanställa. Han menar dock att frågor med öppna svarsalternativ ger möjlighet till 
intressanta skillnader och infallsvinklar, vilket uteblir vid enbart fasta svarsalternativ.  
 
Trost (2001) och Svenning (2003) anser att frågorna i en enkät måste vara konkreta utan att 
nödvändig information går förlorad. Om frågorna blir för långa finns en risk att 
försökspersonen tappar tråden. Frågornas ordningsföljd och eventuell indelning i områden bör 
också tas i beaktning. Ejlertsson (1996), skriver att det är av stor vikt att anpassa språket efter 
den valda målgruppen. Om enkäten, som i detta fall, vänder sig till föräldrar skall ordvalet 
vara sådant att det förstås av människor i allmänhet. Svenning (2003) skriver att forskaren ska 
vara hänsynsfull gentemot respondenterna genom att granska sin frågeteknik, ordningsföljden 
bör också tas i beaktelse så att den känns naturlig. Svarsalternativen ska också vara precisa 
och tydliga. En välarbetad enkät som ger ett professionellt intryck ger en högre svarsfrekvens. 
 
Enkätundersökningen i denna studie, vilken har en hög standardisering och strukturering, kan 
benämnas surveyundersökning. Detta innebär en beskrivande undersökning av enkät- eller 
intervjutyp som används för att mäta människors attityder och uppfattning (Svenning, 2003). 
Jag bedömer denna metod som relevant då syftet med studien är att undersöka hur föräldrar 
uppfattar sitt inflytande och sin delaktighet i IUP.  
 
Urvalsgrupp 
 
Eftersom jag utbildar mig till lärare i grundskolans tidigare år föll det sig naturligt att vända 
sig till föräldrar till barn i denna ålder. Eftersom IUP skall utgå från styrdokumentens mål 
kändes det relevant att rikta in sig på skolbarn i år 4-5 då dessa elever närmar sig den tidpunkt 
då målen för år 5 ska vara uppnådda. Valet av klasser skedde genom ett s.k. 
bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval (Hartman, 1998; Trost, 2001) vilket innebär att 
forskaren väljer de respondenter som finns tillgängliga. Jag ringde till ett antal skolor där jag 
talade med rektorerna och sedan valde jag att lämna ut enkäter i de klasser där lärarna visade 
sig intresserade. Flertalet lärare visade sig dock vara motvilliga till att låta mig dela ut enkäter 
i deras klasser.  
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Genomförande 
 
För att få en bild av föräldrars uppfattning av IUP har jag alltså valt att genomföra en 
enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 4 och 5.  Enkäterna lämnades ut till elever 
som sedan vidarebefordrade dessa till sina föräldrar. Ett mindre antal enkäter har även delats 
ut av mig direkt till föräldrar i min bekantskapskrets och dessa har i sin tur vidarebefordrat 
enkäter till andra föräldrar. Sammanlagt delades 44 enkäter ut, varav 26 stycken besvarades. 
 
Till enkäten bifogades ett följebrev, ett missiv (se bilaga 1:3). Detta är enligt Ejlertsson 
(1996), Trost (2001), Svenning (2003) viktigt och den möjlighet forskaren har att motivera 
försökspersonerna att delta i undersökningen. Det är viktigt att missivet är korrekt utformat 
och innehåller all nödvändig information utan att bli för långt. Ejlertsson (1996) skriver att 
missivet gärna får avslutas positivt genom att tacka på förhand, vilket jag valt att göra. I 
missivet hade jag även tydliggjort att enkäten besvaras anonymt. Detta anser Trost (2001) 
vara vikigt för att få så ärliga svar och så hög svarsfrekvens som möjligt. Genom att föräldern 
skulle lägga den besvarade enkäten i ett bifogat kuvert och försegla detta innan det lämnades 
in till läraren försäkras de om sin anonymitet. I missivet hade jag även angett ett datum när 
enkäten senast skulle vara besvarad, och dagen efter detta datum hämtade jag enkäterna hos 
klasslärarna. I de fall där enkäten delades ut av mig personligen visade jag föräldrarna vart de 
skulle lägga sina kuvert för att de skulle garanteras anonymitet.  
 
 
Bortfall 
 
Svenning (2003) skiljer mellan externt och internt bortfall. Externt bortfall innebär 
obesvarade enkäter och internt bortfall är när besvarade enkäter saknar svar på en eller flera 
frågor. Av de 44 enkäterna jag lämnade ut besvarades 26 stycken. Detta innebär ett externt 
bortfall på 18 enkäter, 41%. Det blev även ett internt bortfall på frågorna 8 och 11.  
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
För att en undersökning ska anses vara av hög kvalitet bör forskaren sträva efter att ha en hög 
reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om huruvida undersökningen är pålitlig, om 
den går att upprepa med samma resultat. Validiteten handlar om huruvida undersökningen har 
mätt det som den avser att mäta (Svenning, 2003). Trost (2001) menar att en förutsättning för 
hög reliabilitet är att undersökningen inte är utsatt för slumpinflytelser, att situationen skall 
vara likadan för alla respondenter och att alla skall uppfatta frågan på samma sätt. Detta är 
dock enligt Trost inte helt oproblematiskt då detta skulle förutsätta en statisk situation där 
människor inte förändras.  
 
Enligt Trost (2001) är såväl undersökningens validitet som reliabilitet beroende av 
frågeformulärets utseende.  Om frågorna inte ställs på ett korrekt sätt blir slumpvariationen 
stor vilket alltså ger en låg reliabilitet. Vidare måste frågorna verkligen granskas i relation till 
undersökningens syfte så att forskaren försäkrar sig om att få svar på den fråga han/hon 
avsett. Detta för att undersökningen skall få en hög validitet (Trost 2001). Ejlertsson (1996) 
menar att en av de viktigaste aspekterna att beakta är bortfallet. Ett högt bortfall minskar en 
undersöknings validitet och reliabilitet och forskaren bör därför göra sitt bästa för att förmå 
respondenterna att besvara enkäten. 
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Generaliserbarhet 
 
Med generaliserbarhet menas huruvida det är möjligt att dra slutsatsen att undersökningens 
resultat gäller för en större grupp människor än just detta urval. Förutsättningarna för att 
kunna generalisera det erhållna resultatet bygger på att undersökningen har en hög reliabilitet 
och validitet, att urvalet är representativt, att det interna och det externa bortfallet har 
analyserats samt att undersökningens frågeställningar och syfte kan besvaras (Olsson & 
Sörensen, 2001). 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Svenning (2003) skriver att bearbetningsbara data skapas genom kodning, vilket innebär att 
man omsätter svaren till sifferkoder. Då antalet enkäter i denna undersökning inte är alltför 
omfattande valde jag att namnge enkäterna enkät A – enkät Å. På så vis kunde jag lättare se 
vilka eventuella samband som kunde tänkas finnas mellan de olika respondenternas svar. 
Enkäterna kunde sedan sammanställas i en frekvenstabell med hjälp av dator. I en 
frekvenstabell anges de värden som kan förekomma samt frekvenserna, dvs. hur många 
gånger varje värde förekommer. Svenning skiljer mellan absoluta och relativa frekvenser. 
Absoluta frekvenser innebär att frekvenserna presenteras i antal, medan relativa frekvenser 
innebär att man omvandlar antalet till procentandelar. Jag har valt att uteslutande använda mig 
av absoluta frekvenser på grund av det förhållandevis låga antalet enkäter. 
 
Utifrån frekvenstabellerna har jag valt att åskådliggöra resultatet i diagram med korta 
förklaringar. De diagram jag har använt mig av är tårtdiagram och stapeldiagram. Trost 
(2001) menar att dessa två är vanliga typer av diagram. Det så kallade paj- eller 
tårtdiagrammet används för att visa på en enkel fördelning av antal, och stapeldiagram kan 
användas vid flera olika variabler. För att överskådligt ge en uppfattning om föräldrarnas 
åsikter har jag sammanställt resultatet under fyra gemensamma rubriker. Utgångspunkten för 
dessa rubriker var de frågeställningar som legat till grund för undersökningen.   
 
Svenning (2003) menar att det i alla undersökningar, även i enkäter med slutna 
svarsalternativ, kan uppstå tolkningssvårigheter. I ett fall har jag varit tvungen att göra egna 
tolkningar, vilket Svenning menar kan vara nödvändigt om den svarande missat en fråga men 
svaret ändå kan utläsas i någon av de andra frågorna. Fråga 2 besvarades med fler än ett 
alternativ i två fall, vilket är anledningen till att det totala antalet svar på denna fråga är mer 
än 26. Tilläggas bör att tre föräldrar besvarade enkätens avslutande fråga; om respondenten 
önskar tillägga något. Dessa svar berör inte denna undersöknings syfte utan var främst 
klagomål på för stora och stökiga klasser och att det behövs fler stödlärare till skolan. Jag har 
valt att inte behandla dessa svar då jag inte finner dem relevanta för denna undersökning. 
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Resultat 
 
Här har jag sammanställt resultatet av enkätundersökningen. För att göra resultatet tydligt och 
översiktligt har jag med utgångspunkt i mina frågeställningar sammanställt enkätens delar 
under rubrikerna föräldrars kunskap om IUP, förberedelse, styrdokument samt föräldrars 
delaktighet och inflytande.  

 
 
Föräldrars kunskap om IUP 
 
Denna undersökning visar på att arbetet med IUP har påbörjats. Nästan alla föräldrar känner 
till att deras barn har en IUP. Endast en person svarade vet ej. Informationen om IUP har de 
flesta föräldrar fått i anslutning till utvecklingssamtalet. Endast 2 personer anser sig inte ha 
fått någon information alls (Figur 1). 
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Figur 1. På vilket sätt information om IUP har förmedlats. 
 
 
Förberedelse 
 
Vad gäller den förberedande informationen inför utvecklingssamtalet så uppger 20 föräldrar 
att de tagit del av sådan förberedelse medan sex föräldrar menar att de inte fått någon 
förberedelse alls. Mer än hälften av föräldrarna känner att denna information har varit 
tillräcklig för att de ska kunna vara delaktiga i utformningen av barnets IUP, medan tio 
föräldrar tycker att de hade behövt ytterligare förberedelse (Figur 2).  
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Figur 2. Huruvida föräldrarna anser att den information de fått inför utvecklingssamtalet 
varit tillräcklig för att kunna vara delaktig i utformningen av IUP. 
 
 
Styrdokument 
 
Merparten av föräldrarna har varit i kontakt med läroplaner och kursplaner. Få föräldrar 
upplever sig dock ha god kännedom om styrdokumenten. De flesta uppger att de endast hört 
talas om läro- och kursplaner (Figur 3). Vad gäller kurs- och läroplanens mål menar samtliga 
föräldrar att de känner till dessa. Av dessa har de flesta bara hört talas om dessa mål, och 
endast ett fåtal känner till målen väl (Figur 4). På frågan om föräldrarna upplever att IUP 
riktar sig mot målen är det ingen av föräldrarna som anser att detta syns mycket tydligt. 
Hälften av föräldrarna menar dock att de kan se detta medan den andra hälften inte tycker att 
det syns i någon större utsträckning (Figur 5). 
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Figur 3. Hur väl föräldrarna anser sig känna till skolans läroplan och kursplaner. 
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Figur 4. Hur väl föräldrarna anser sig känna till målen i läroplan och kursplaner 
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Figur 5. Huruvida det syns att barnets IUP riktar sig mot målen i läroplan och kursplaner. 
 
 
Föräldrars inflytande och delaktighet 
 
Gällande föräldrars delaktighet och inflytande är fördelningen jämn mellan de föräldrar som 
upplever sig ha haft inflytande över sitt barns IUP och de som känner att de inte haft det 
(Figur 6). Trots detta menar endast nio stycken av föräldrarna att de önskar ett ökat inflytande. 
När det gäller delaktigheten i sina barns studier upplever en övervägande majoritet av 
föräldrarna att denna ökat i och med IUP (Figur 7). 
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Figur 6. Hur föräldrarna upplever att deras inflytande över innehållet i deras barns IUP 
varit. 
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Figur 7. Huruvida föräldrarna anser att IUP ger dem större delaktighet i sitt barns studier. 
 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
I stort sett alla föräldrar känner till att deras barn har en IUP, även om sättet de tagit del av 
denna information varierar. De flesta föräldrar har varit i kontakt med styrdokument även om 
deras kunskap om dessa är relativt ytlig, endast ett fåtal anser sig ha god kännedom om dessa. 
Ungefär hälften av föräldrarna anser att det syns att deras barns IUP riktar sig mot målen i 
styrdokumenten. Flertalet föräldrar upplever att den förberedande informationen varit 
tillräcklig för att delta i utformningen i sitt barns IUP, men trots detta är det inte fullt hälften 
av föräldrarna som anser sig ha varit delaktiga i utformningen av sitt barns IUP. Detta till trots 
anser en låg andel av föräldrarna att de önskar få ett större inflytande. Däremot så anser en 
övervägande majoritet av föräldrarna att IUP har gett dem större delaktighet i barnets studier. 
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Diskussion 
 
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring metoden och avslutas sedan med en 
resultatdiskussion och förslag till fortsatt forskning. I resultatdiskussionen kommer jag även 
att återknyta till forskning och litteratur som behandlats i bakgrunden. 
 
Metoddiskussion 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Genom att denna enkätstudie har hög strukturering och standardisering ökar möjligheten till 
en hög reliabilitet. Jag har försökt formulera tydliga frågor genom att undvika negationer och 
krångliga ord, detta för att inte få slumpartade svar, och enkäten såg likadan ut för alla 
respondenter vilket är en förutsättning för en hög reliabilitet enligt Trost (2001) och Svenning 
(2003). Däremot har jag inte kunnat styra över respondenternas hela situation vid besvarandet 
av enkäten; deras sinnestämning och situation för stunden kan jag förstås inte påverka.  
 
I konstruktionen av enkäten jämförde jag alla frågor mot min undersöknings syfte och 
frågeställningar för att på så vis försäkra mig om en hög validitet. En annan mycket viktig 
aspekt för att uppnå hög reliabilitet och validitet är att bortfallet är lågt. Vid ett stort bortfall 
kan man inte generalisera undersökningsresultaten (Ejlertsson, 1996). Jag har försökt minska 
risken för bortfall genom att konstruera en enkät med få frågor och ett följebrev som försäkrar 
respondenterna om deras anonymitet. Trots detta är det externa bortfallet relativt stort och vad 
detta beror på kan jag förstås bara spekulera i. Kanske upplever föräldrar att de inte ha så stor 
kunskap om IUP, kanske är det helt enkelt inte tillräckligt intressant att svara på frågor i 
ämnet.  
 
Vad gäller det interna bortfallet på fråga 8 och fråga 11 visade det sig att detta var samma 
respondent som uppgett att han/hon inte vet om barnet har en IUP. Om en förälder inte känner 
till om barnet har en IUP kan man inte förvänta sig svar på en del av de övriga frågorna i 
enkäten. Då det endast rör sig om en respondent tror jag inte att det interna bortfallet påverkat 
studiens resultat i alltför stor omfattning. Med ovanstående i beaktning anser jag att 
undersökningens reliabilitet och validitet är godtagbar. 
 
Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarheten (möjligheten att dra slutsatsen att resultatet gäller för en större grupp 
människor än detta urval) är som tidigare nämnts beroende av reliabiliteten, validiteten, 
urvalet, bortfallet och undersökningens grundfrågor (Olsson & Sörensen 2001). Jag upplever 
att denna undersökning omfattar för få respondenter för att resultatet med säkerhet ska kunna 
generaliseras. Även om jag betraktar undersökningens reliabilitet och validitet som godtagbar, 
och studien har gett svar på studiens initiala frågor, så bidrar det relativt stora bortfallet till att 
undersökningens generaliserbarhet blir begränsad.  
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att studera föräldrars delaktighet och inflytande i 
utformningen av IUP och studien visar att nästintill alla föräldrar känner till att deras barn har 
en IUP, vilket tyder på att skolornas arbete med IUP har kommit igång. Detta är ett väntat 
resultat i och med tillägget i grundskoleförordningen som säger att alla elever har rätt till en 
IUP sedan den 1 januari 2006. Eriksons (2004) teori om att relationen mellan skola och hem 
tenderar att innebära ett dubbelt närmande kan anses stödjas av skolornas arbete med IUP. 
Även i Vallberg Roth & Månssons (2006) artikel anses att skolan och hemmet övertagit en del 
av varandras roller. I och med IUP upplever föräldrar uppenbarligen att de fått ökad 
delaktighet i sina barns studier, och har således dragits in i skolan verksamhet. Samtidigt 
medför IUP att skolan tydligare måste synliggöra mål och förväntningar och på så vis bli mer 
ansvariga inför föräldrarna.  
 
Det faktum att flertalet lärare visade sig motvilliga att låta mig dela ut enkäter till föräldrar är 
intressant att fundera över. Kanske känner sig inte alla lärare bekväma i arbetet med IUP 
ännu, och kanske vill inte lärare som är i den begynnande fasen av arbetet med IUP involvera 
föräldrar i någon större utsträckning. Ett annat skäl skulle kunna vara att lärare i slutet av 
vårterminen upplever att de har fullt upp med utvecklingssamtal och annalkande 
skolavslutningar. Kanske känner lärare vid denna tidpunkt större motvillighet i att delta i 
något som man misstänker kommer att kräva extra arbetsinsats. Det är också viktigt att ha i 
åtanke att den här sortens undersökningar, där hemmet involveras, kan upplevas som känslig. 
Även om jag var noggrann att även för lärarna poängtera att såväl skolor som respondenter 
kommer att vara anonyma, kanske vissa lärare upplever resultatet av en enkätundersökning 
bland föräldrar som ett mått på lärarens framgång.  
 
Att de flesta föräldrar fått information om IUP i anslutning till utvecklingssamtalet tolkar jag 
som att de haft en ganska begränsad tid till att förbereda sig på egen hand. Kanske hade 
många föräldrar behövt en tydlig introduktion om vad IUP innebär och vilket syftet är för att 
känna att de deltar på lika villkor i utformningen av barnets IUP. Elfströms (2004) studie 
visade att hur denna första information förmedlas skiljer sig kraftigt mellan lärare: De flesta 
får information i samband med föräldramöte av något slag, och en del föräldrar är med redan i 
utformningen av formuläret för skolans IUP. Kanske behövs en tydlig introduktion av IUP för 
att förankra denna som ett användbart verktyg istället för att föräldrar riskerar att känna att 
IUP är något som påtvingas dem uppifrån.  
 
Enligt Lpo 94 ska föräldrar ges information om sina barns skolgång. Skolan ska klargöra för 
elever och föräldrar vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har. Skolan 
ska vara tydlig i fråga om målen vilket är en förutsättning för inflytande och påverkan. 
Erikson (2004) skriver att informationen ska ges i samband med utvecklingssamtalet och 
resultatet visar att merparten, 77 %, av föräldrarna fått förberedande information inför 
utvecklingssamtalet. Även om detta är en stor andel hade jag förväntat mig att denna skulle 
vara högre med tanke på att detta är den främsta möjligheten föräldrar har att ta del av sitt 
barns skolgång. Kanske beror detta på hur frågan uppfattas, en anledning kan vara att många 
föräldrar fått information fortlöpande under terminen och redan är väl insatta i sina barn 
studier och därför inte upplever sig få information i direkt anslutning till utvecklingssamtalet. 
 
Många föräldrar upplever att den information de fått varit tillräcklig för att vara delaktiga i sitt 
barns IUP och detta är positivt, men tydligt är att det verkar finnas en hel del att göra vad 
gäller informationen till föräldrar. Elfströms (2004) studie visar att de flesta skolor brukar 
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skicka hem frågor som rör barnet i förberedande syfte, vilket kan vara ett sätt att skapa en 
dialog kring barnet. En annan del av informationen till föräldrar gäller styrdokumenten och 
dess mål. Johansson och Wahlberg-Orving (1993), Buckhöj-Lago (2000) och Skolverket 
(2004) pekar alla på vikten av att föräldrar får kunskap om dessa för att kunna vara delaktiga 
och få inflytande. Enligt dessa saknar ofta föräldrar denna kunskap.  
 
I undersökningskommunens skolplan (2003) står att skolan ska ge föräldrar information om 
vilka rättigheter och skyldigheter de har enligt styrdokument och skollag, och målen ska 
presenteras. De föräldrar som deltog i min undersökning är samtliga medvetna om att det 
finns mål i läroplan och kursplaner, även om kunskapen om styrdokumenten verkar vara 
relativt ytlig, ungefär hälften känner till dem ganska eller mycket väl. Att föräldrar känner till 
målen kan bero på debatten som varit aktuell en längre tid som visar på farhågorna med att en 
allt större andel av de svenska skoleleverna går ut grundskolan utan godkända betyg. Det 
faktum att ganska många föräldrar inte tycker att det syns tydligt att deras barns IUP riktar sig 
mot målen är värt att notera då detta kan tyda på att skolorna behöver bli tydligare i 
utformningen av IUP. 
 
Trots att mer än hälften av föräldrarna anser att den förberedande informationen varit 
tillräcklig är det inte fullt hälften som anser sig ha haft inflytande över sitt barns IUP. Vad 
som hindrat föräldrar från att vara delaktiga är värt att fundera över. Har föräldrarna själva 
valt att inte utnyttja sin möjlighet till inflytande, eller har inte läraren gett dem möjlighet? I de 
allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2005) betonas vikten av 
att föräldrarna involveras i utformningen av IUP. Sett till resultatet av denna studie verkar det 
fortfarande finns en del att utveckla. Ett sätt är enligt Zetterström (2003) att utveckla en IUP 
som följer barnen genom hela skoltiden och som föräldrar och elever kan känna igen sig i. 
Kanske skulle detta göra att fler föräldrar upplever sig vara tillräckligt förberedda för att vara 
delaktiga. Erikson (2004) menar att många lärare väljer att inta en professionell hållning 
gentemot föräldrar och väljer på så vis att inte skapa en jämn maktbalans. Huruvida detta är 
dessa föräldrars erfarenhet låter jag vara osagt, men det är en viktig aspekt att ha i åtanke.  
 
Utbildningsdepartementets (2003) tydliggörande att föräldrars rätt till inflytande grundas på 
föräldrabalken och att föräldrarna är barnens ställföreträdare i de yngre åren är också relevant 
i denna diskussion. Då jag i denna undersökning fokuserat på barn i skolår 4-5 borde 
föräldrars inflytande i form av barnets ställföreträdare vara ganska stort. Att elevens eget 
inflytande över sitt lärande skall öka med åldern, vilket utbildningsdepartementet menar, 
innebär visserligen att elever i denna ålder kan förväntas vara delaktiga i utformningen av sin 
egen IUP, men föräldrarnas delaktighet borde fortfarande vara ansenlig.   
 
Det som jag upplever som mest anmärkningsvärt i denna studie gäller förhållandet mellan 
föräldrarnas syn på vilket inflytande de anser sig ha haft över IUP och vilket inflytande de 
önskar ha. Trots att relativt många föräldrar upplever sig ha lite eller inget inflytande så var 
det väldigt få föräldrar som vill ha ökat inflytande. Detta stämmer väl överens med Eriksons 
(2004) tolkning att bristande inflytande inte alltid behöver vara likställt med att föräldrar vill 
ha ökat inflytande. Denna undersökning visar att endast 35% av de tillfrågade föräldrarna 
önskar ett större inflytande. Vad detta beror på kan jag endast spekulera i. Kanske är föräldrar 
osäkra på vad de skulle kunna bidra till vilket Webster-Stratton (2004) anger som en vanlig 
orsak till dåligt fungerande föräldrasamverkan. Precis som Skolverket (2004) skriver känner 
föräldrar sina barn bäst och därför måste det vara av största vikt att skolans personal försöker 
visa föräldrar att de har viktig kunskap att bidra med. Buchöj-Lago (2000) menar att föräldrar 
kan uppfatta skolan som sluten och att föräldrar överlåter ansvaret till läraren eftersom man 
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litar på att han/hon är kunnigare. Detta skulle kunna vara fallet även bland de föräldrar som 
deltog i min undersökning, att många inte vill ha ett större inflytande eftersom de anser att 
läraren är bättre lämpad. 
 
En av enkätens viktigaste frågor var huruvida föräldrar uppfattar att IUP har gett dem större 
delaktighet i sitt barns studier. Här ansåg en övervägande majoritet av föräldrarna att IUP har 
gett dem detta, vilket borde kunna tolkas som att föräldrar är positiva till IUP.  Detta är också 
ett av IUP´s syften; att stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella 
planeringen (Skolverket 2005). Detta är också i linje med Elfströms (2004) och Zetterströms 
(2003) erfarenheter att IUP gör skolans arbete tydligare, mer strukturerat och mer konkret för 
föräldrarna. Även Myndigheten för skolutveckling (2003) visar på att försöksskolornas 
upplevelse var att IUP gett föräldrarna en ökad insyn i elevens skolarbete.  
 
Om IUP betraktas utifrån Vygotskijs tankar om att individen är en del av ett socialt 
sammanhang, beroende av såväl sin bakgrund som sin omgivning för sin utveckling, kan 
föräldrarnas roll i utformningen av IUP ses som betydelsefull. Med tanke på att både Piaget 
och Vygotskij ansåg att den vuxne måste utgå från barnet för att hitta lämpliga utmaningar 
och uppgifter (Egidius, 1999; Imsen, 2000) kan föräldrars roll i utformningen av IUP inte 
underskattas. För att veta var barnet befinner sig och kunna utgå från barnets tidigare 
erfarenheter utgör föräldrarna en ovärderlig kunskapskälla.  Bronfenbrenner ansåg att barnet 
är en del av olika miljöer som på olika vis påverkar varandra (Imsen, 2000), och detta är ännu 
en anledning att se föräldrar som viktiga för skolans arbete. Samverkan och samarbete mellan 
de olika miljöerna skapar bättre förutsättningar för barnet att lyckas i de olika miljöerna.  
 
Sammanfattningsvis visar min studie att även om många föräldrar upplever sig ha inflytande 
över sitt barns IUP, är det något fler föräldrar som inte anser sig ha inflytande. Föräldrarnas 
kunskaper kring styrdokument, som är en förutsättning för delaktighet, varierar kraftigt 
mellan föräldrarna även om alla känner till att det finns mål. En stor del av alla föräldrar 
känner dock att IUP har gett dem en ökad delaktighet i sitt barns studier vilket skapar goda 
förutsättningar för att få dem än mer engagerade. Det ligger en stor utmaning för skolans 
personal i uppgiften att få föräldrar motiverade om en övervägande del av föräldrarna i 
dagsläget faktiskt inte önskar få ökat inflytande. 
 
Fortsatt forskning 
 
Denna undersökning tyder på att föräldrar inte vill ha ett ökat inflytande över sitt barns IUP 
och detta är något som vore intressant att veta mer om. Gäller detta endast föräldrar och IUP 
eller gäller det föräldrars inflytande och delaktighet i skolan i allmänhet? Kanske skulle man 
titta närmare på föräldrarnas roll i skolan och vad som kan göras för att öka förutsättningarna 
för inflytande. Eftersom denna undersökning endast betraktade föräldrars syn på sitt 
inflytande vore det även intressant att ta del av lärarnas uppfattning. Upplever lärarna att de 
inbjuder föräldrar att vara delaktiga i utformningen av elevens IUP?  
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 Bilaga 1:1 
 

Enkät om den individuella utvecklingsplanen 
 
 
 
1. Har ditt barn en individuell utvecklingsplan? 

 

  Ja   Nej       Vet ej  
 
 
2. På vilket sätt har du fått information om den individuella utvecklingsplanen? 
 

 Personligen av mitt barns lärare   Vid föräldramöte 
 Inför utvecklingssamtalet   Vid utvecklingssamtalet  

På annat sätt ________________   Har ej fått någon information  
 
 
3. Har du fått någon förberedande information/underlag inför utvecklingssamtalet? 
 

 Ja  Nej  
 
 
4. Anser du att den information du fått inför utvecklingssamtalet varit tillräcklig för att du ska 
kunna vara delaktig i utformningen av den individuella utvecklingsplanen? 
 

 Ja, tillräcklig  Kunde ha varit bättre    Inte alls tillräcklig  
 
 
5. Hur väl anser du att du känner till skolans läroplan och kursplaner? 
 

 Känner till dem väl     

 Känner till dem ganska väl   
 Har hört talas om dem  

 Känner inte till dem alls  
 
 
6. Känner du till att det finns mål i läroplan och kursplaner? 
 

 Ja  Nej 
 
Om du svarat Nej, gå till fråga 9 
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Bilaga 1:2 
 
7. Hur väl anser du att du känner till målen i läroplaner och kursplaner?  
 

 Känner till dem väl   

 Känner till dem ganska väl  

 Har hört talas om dem 
 
8. Tycker du att det syns att ditt barns individuella utvecklingsplan riktar sig mot målen i 
läroplan och kursplaner? 
 

 Ja, mycket tydligt          

 Ganska tydlig             

 Inte så tydligt         

 Det syns inte alls  
 
9. Upplever du att du har haft inflytande över innehållet i ditt barns individuella 
utvecklingsplan? 
 

 Stort inflytande      

 Ganska stort inflytande  

 Inte så stort inflytande  

 Inget inflytande alls  
 
10. Skulle du vilja ha ett större inflytande över ditt barns individuella utvecklingsplan? 
 

 Ja  Nej 
 
11. Upplever du att den individuella utvecklingsplanen ger dig som förälder större delaktighet 
i ditt barns studier? 
 

 Ja   Nej  
 
12. Har du något mer du vill tillägga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 1:3 
 

Hej! 

 

Mitt namn är Anna Johansson och jag läser min sista termin vid lärarutbildningen. Från den 1 

januari 2006 har alla elever i grundskolan rätt till en individuell utvecklingsplan som läraren, 

elev och förälder ska upprätta vid utvecklingssamtalet. I mitt examensarbete ska jag 

undersöka föräldrars delaktighet och inflytande över sitt barns individuella utvecklingsplan 

och jag behöver därför din hjälp att besvara dessa frågor. Enkäten kommer bara att användas 

av mig i min undersökning och är helt anonym.  

 

När du svarat på frågorna i enkäten lägger du den i det bifogade kuvertet som du förseglar och 

skickar tillbaka till skolan med ditt barn senast onsdag 2/5.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig på telefonnummer 070-333 58 86. 

 

Tack på förhand!   

 

 

 

Anna Johansson 
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