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Förord 

Varmt tack till alla som har gjort den här undersökningen möjlig. 

Framförallt vill vi tacka eleverna från gymnasiesärskolan och gymnasieskolan samt de 

medverkande lärarna som har föranlett hela den här studien. 

Vi vill även tacka vår handledare, universitetslektor Inger Assarson vid Stockholms universitet, 

samt alla som på olika sätt hjälpt oss att färdigställa uppsatsen, arbetskamrater och inte minst till 

våra familjer. 

Bollnäs/Hofors i maj 2008       

Skolan skapar timmarnas, dagarnas och årens rytm. Skolans personal antas sörja för de behov 
som de unga medborgarna har. Barn är förnuftiga varelser. De känner själva vilka behov, 
svårigheter och hinder de har. Det behövs inga despotiska order, stränga regler eller någon 
misstänksam kontroll. Det som behövs i barnuppfostran är taktfulla överenskommelser en tro på 
erfarenheten, samarbete och samexistens (J. Korczak).  
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1. Inledning 

I våra arbeten som lärare inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan stöter vi ofta på debatten 

om hur individuella utvecklingsplaner ska utarbetas tillsammans med våra elever.               

Vi har valt att göra en jämförande studie hur elever inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 

upplever delaktighet i upprättande av individuell utvecklingsplan/individuell studieplan och hur 

vi som lärare kan underlätta så att elever ska kunna förstå, påverka och känna sig delaktig i sin 

individuella utvecklingsplan/individuell studieplan.  

Det finns inte så mycket forskning om elever inom gymnasie- respektive gymnasiesärskolan 

och deras individuella utvecklingsplan/individuella studieplan. Eftersom det nu har gått en tid 

sedan reformen infördes 2006, så kan det vara av intresse att studera hur elevernas delaktighet i 

upprättandet kan se ut idag och då även göra en jämförelse mellan gymnasieelever och 

gymnasiesärskoleelever. 

Wennbo (2005) skriver i sin D-uppsats att delaktighet ökar motivationen för eleven vilket ofta 

leder till bättre studieresultat. Individuella utvecklingsplaner bör inte bara innehålla korta och 

långsiktiga mål för eleven och verksamheten, utan även skapa lustfyllt lärande genom att eleven 

får svar på sina frågor ”varför ska jag kunna detta”?  I och med detta menar Wennbo att 

eleverna även efter skolan kommer att vilja vara delaktig i det framtida samhället.   

På Skolverkets hemsida (Skolverket, 2007 a) kan man läsa att kravet på individuella 

utvecklingsplaner i grundskolan har haft stort genomslag. Drygt ett år efter att reformen 

genomfördes använder ca: 95 procent av lärarna individuella utvecklingsplaner för sina elever. 

För eleverna har individuella utvecklingsplaner inneburit större engagemang och delaktighet. 

Eleverna ska själva vara med och formulera utvecklingsmålen, vilket gör dem mer 

uppmärksamma på sina styrkor och svagheter  

I rapporten använder vi oss ofta av förkortningen IUP när vi menar individuella 

utvecklingsplaner, även ordet vårdnadshavare nämns i stället för föräldrar. 
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2. Bakgrund 

Sedan januari 2006 är individuella utvecklingsplaner obligatoriska inom grundskolan i många 

kommuner. Starka argument för att göra IUP obligatorisk är den röda tråden för att underlätta 

elevernas övergångar mellan skolor och skolformer, även att hitta elever i behov av särskilt stöd 

så tidigt som möjligt (Pedagogiska magasinet, 3/07).  

Karin Wennbo (skolutvecklare i Göteborg) och Ingela Elfström (doktorand på Lärarhögskolan i 

Stockholm) framhåller att det är statens missnöje med skolans måluppfyllelse och önskan om att 

återta en del av den kontroll som staten lämnade ifrån sig till skolan under nittiotalet som ligger 

till grund för reformen. De fortsätter att IUP inte bara är ett komplement till utvecklingssamtal 

och betyg utan även ett sätt att stärka skolornas kvalitetssäkring (Pedagogiska magasinet, 3/07). 

Motivet till IUP är enligt skrivelsen till dåvarande statsrådet Ingegerd Wärnersson, förutom att 

stärka skolans kvalitetssäkring, att ingen ska behöva lämna skolan med bristfälliga kunskaper 

(Utbildningsdepartementet Ds 2001:19). 

Wennbo (2005) menar att statens motiv till IUP är att det kommer att gynna varje enskild elev i 

skolan genom att fokus ligger på de mål som skolan ansvarar för att eleverna bör uppnå. 

Syftet med IUP är i första hand att vara en positiv hjälp i lärandeprocessen för eleven. Med hjälp 

av individuella utvecklingsplaner skall eleven få mer inflytande och ökat ansvar över sin 

skolsituation. Det åligger läraren att upprätta en IUP tillsammans med elev och vårdnadshavare 

innan och under utvecklingssamtalet. Det är rektors uppgift att se till att lärarna upprättar 

IUP/individuella studieplaner tillsammans med sina elever.  

I Lpf 94 står det ”Rektor ansvarar för att varje elev i dialog med skolan upprättar en individuell 

studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen” (s.17). 

Individuella utvecklingsplaner ska vara ett hjälpmedel för läraren och arbetslaget i 

undervisningen. IUP skall underlätta för eleven om hon/han behöver byta klass eller skola, så 

nästa lärare lättare och snabbare kan hjälpa in eleven i den nya skolsituationen (Skolverket, 

2005). IUP är ett praktiskt redskap för att främja och stödja elevens fortsatta utveckling och 

lärande och förnyas vid varje utvecklingssamtal. På grund av att den följer eleven vid 

förändrade skolsituationer ger den också bra förutsättningar för kontinuitet (Skolverket, 2005). 

Individuella utvecklingsplanen kan också vara till stor nytta, anser Stenhammar (2000), för de 

elever som slutar gymnasiesärskolan och erbjuds plats inom daglig verksamhet inom 

kommunen.  
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I gymnasieförordningen (2000:219) står följande: 7 kap. Betyg m.m. Utvecklingssamtal 19§: 

”Minst en gång per termin skall rektor se till att eleven ges en samlad information om elevens 

kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall 

genomföras med den individuella studieplanen som grund. I fråga om elever som inte fyllt 18 år 

och inte heller ingått äktenskap skall även vårdnadshavarna få sådan information som avses i 

första stycket” (s.8). 

Enligt gymnasieförordningen och Lpf 94 skall det finnas en individuell skolplan för alla elever 

men det finns inga beslut om obligatoriska individuella utvecklingsplaner på gymnasiet.  

I Carlbeck-kommitténs betänkande ”För oss tillsammans” (SOU 2004:98), som tillsattes av 

förra regeringen och blev kastad i ”papperskorgen” av nuvarande skolminister Jan Björklund, 

anser man att IUP ska finnas för elever både i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. I 

gymnasiesärskolan ska en individuell utvecklingsplan ersätta den individuella studieplanen. 

”Den studerande ska ha stort inflytande över den individuella utvecklingsplanen för att ha 

möjlighet att överblicka och påverka sin lärandemiljö” (s.138).  

För elever med funktionshinder finns det ytterligare planer såsom habiliteringsplaner och LSS-

planer (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387). 

Carlbeckkommittén föreslår också att dessa planer ska samordnas i de fall de förekommer. 

Genomgående för Carlbeck-kommitténs betänkande (SOU 2004:98) är att den genomsyras av 

den funktionshindrades delaktighet och inflytande över sin skolsituation. Den individuella 

utvecklingsplanen för gymnasiesärskolan ska innehålla såväl studiemål som sociala mål. För 

gymnasiesärskolan ska även en plan för kommande arbete finnas med i IUP.  

Med utvecklingssamtalet är tanken att de inblandade informerar varandra, talar om hur 

skolsituationen är, följer upp vad som talats om senast för att hitta sätt för en bra skolsituation, 

både kunskapsmässigt och socialt (Stenhammar, 2000). Utvecklingssamtalet bör ske på ett 

positivt sätt, där respekt för varandra bör råda. Samtalet ska präglas av en ömsesidighet där alla 

tar ett ansvar för att eleven ska utvecklas åt rätt håll i skolan (Andersson, 2004). 

IUP är en offentlig handling men vissa delar kan sekretessbeläggas (Gladh-Carlsson från 

Skolverket, föreläsning 23/4 2007, LHS). Detta innebär att andra personer har rätt att ta del av 

vad som skrivits men allt som diskuteras behöver inte skrivas ner i den officiella planen. Det 

viktigaste är en kort beskrivning av nuläget, vilka mål och metoder som behövs för att nå 

utvärderingens resultat. Vernersson (2002) menar att det är oerhört viktigt att inte upphöra med 

uppföljning och utvärdering när förbättringarna börjar komma. Man bör lyfta fram de positiva 

faktorerna vid utvärderingen, så eleven får uppleva att situationen har förändrats till det bättre.  
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2:1 Individual Educational Plan (IEP)  

Idén om individuella utvecklingsplaner är inte enbart en svensk företeelse. I Special educational 

needs code of practice (UK) skriver Estelle Morris i förordet (fritt översatt till svenska) att 

genom denna nya plan, IEP, får eleverna enligt barnkonventionen (FN 1989) möjlighet att ta 

större del och ansvar för sin utveckling samt att rätten att bli lyssnade till förstärks (Dfes 2001 

a). I kapitel 6:58, ”code of pratice” står det att läsa om IEP (Individual education plans), vilka 

delar den ska innehålla, kortsiktiga mål, lärarstrategier och vilka förändringar som behöver 

göras liksom när planen ska revideras, vad som gått bra och vad som inte gått bra samt 

utvärdering. Men IEP ska bara innehålla sådant som är i samklang med eller olikt från 

läroplan/kursplan. Den ska fokusera på tre eller fyra olika mål och IEP ska diskuteras med elev 

och förälder. Trots det finns det i denna ”code of practice” ett kapitel, 3 ”Pupil participation”, 

där man betonar ökad delaktighet i IEP. Dessutom finns det råd för lärare om hur man arbetar 

för att eleven ska känna delaktighet. Detta har vi inte funnit i någon svensk skrivelse.  

Andreasson (2007) skriver i sin avhandling om en skotsk/engelsk studie angående Individual 

Education Plans (IEP) hur mängden information och dess medicinsk/psykologiska karaktär, 

gjort att elevplanerna rent språkligt är svåra att förstå. Utifrån detta anser författaren att elev och 

föräldrasamverkan måste förstärkas mellan hem och skola. 

En studie av Lingard (2001) i England, visar på att upprättandet av IEP är en mycket 

tidskrävande och byråkratisk process bland specialpedagoger och ämneslärare i den undersökta 

skolan. Lingard menar att upprättandet av IEP kan bli ett hinder snarare än att vara främjande i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd.   

I USA ska varje elev med funktionshinder ha en Individualized Educational Program, IEP (US 

government IDEA). Även i denna finns en guide till hur IEP ska skrivas och vilka som ska 

delta. Eleven är inte den centrala personen i skrivandet av IEP, däremot ska alltid förälder eller 

vårdnadshavare finnas med vid skrivandet. Om eleven har möjlighet ska eleven vara med vid 

utformandet av IEP (US dep. of education, 2004). 

Även i Canada skrivs det en IEP, individual education plan (ministry of education), for 

exceptional children. I Canada skrivs IEP av lärare medan föräldrarna/vårdnadshavarna endast 

blir konsulterade och om eleven är över 16 år ska även eleven konsulteras. Föräldrar och i 

förekommande fall även eleven ska skriva under IEP (Ministry of education, 2000). I Canada 

kallas elever i behov av särskilt stöd där det behövs förändringar i kursplaner och läroplaner för 

exceptional children.  
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I Australien, (Government of South Australia, 2007) skriver man en NEP, Negotiated 

Educational Plan, för elever med funktionshinder. ”The purpose of the NEP is to support access, 

participation and achievement in the curriculum for students with disabilities” NEP utger sig för 

att ge en holistisk bild av elevens skolgång. Här är delaktigheten för elev och föräldrar viktig. 

En intressant detalj är att NEP finns översatt till en mängd olika språk, vilket visar på de många 

icke infödda människorna som bor i landet. 

2:2 Individuell utvecklingsplan/individuell 
studieplan och delaktighet, sammanfattning  

I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning att göras om sambandet mellan IUP/individuell 

studieplan och delaktighet. Delaktighet kommer att ges ett eget kapitel senare. Men eftersom 

vårt arbete kommer att handla om ”Elevers delaktighet i upprättande av IUP/individuell 

studieplan” är det på sin plats med ett sådant här avsnitt.  

Enligt de allmänna råden (Skolverket, 2005) är IUP:s syfte att stärka elevens (och 

vårdnadshavarens) delaktighet i undervisningen. Eleven ska här ses som en aktör med egen vilja 

och kapacitet att lära.  

Förutsättningarna för att eleven ska kunna veta vad han/hon behöver lära kräver att eleven får en 

gedigen kunskap om kursplaner, vilka kunskaper som behövs och vilka sociala beteenden som 

anses vara de rätta i ett framtida samhälle. Komplexiteten i det här gör att arbetet kan bli väldigt 

svårt när det gäller att nå samsyn och delaktighet.  

I våra arbeten som lärare till elever med funktionshinder och vårdnadshavare är det viktigt att nå 

delaktighet och förståelse för arbetet i skolan. Men långt viktigare är att se till elevens hela 

situation och arbeta både kort och långsiktigt. De sociala målen har en större tyngd i arbetet med 

funktionshindrade. Förutom att våra elever ska ha baskunskaper som att läsa, skriva och räkna 

så måste eleven ha en social arena där han/hon kan leva och verka i framtiden.  

Carlbeck-kommitéen (SOU 2004:98) lyfter fram detta på ett bra sätt i sitt betänkande, 

”Planering för övergång till arbetsliv”. Det är viktigt att alla samverkar, studerande – 

vårdnadshavare - arbetsmarknad – skola – stödjande nätverk – samt en person med 

uppföljningsansvar för att planera övergång från skola till arbetsliv.  Skolan har en stor uppgift 

att arbeta med de rättigheter och skyldigheter man har i samhället. Denna medvetenhet om de 

demokratiska rättigheterna och skyldigheterna en människa har borde vara en stående punkt i 

IUP.  
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I de internationella utvecklingsplanerna betonas ofta helheten, medan vi i Sverige ser till skolan 

och de utvärderingsbara målen. En samverkan mellan olika verksamheter, LSS – habilitering – 

arbetsmarknad, borde vara det optimala trots att det rör sig om olika arenor.  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra hur delaktiga eleverna anser sig vara i upprättande av 

individuella utvecklingsplaner/individuella studieplaner på en gymnasiesärskola respektive en 

gymnasieskola. Vidare syftar studien till att få en uppfattning om lärares förhållningssätt till 

delaktighet i upprättandet av individuella utvecklingsplaner/individuella studieplaner. 

 Frågeställningar: 

 

Vad vet eleverna om individuella utvecklingsplaner/individuella studieplaner? 

 

Vill eleverna vara med och påverka vad som skrivs i sina IUP/individuella studieplaner?  

 

Upplever eleverna att de ges möjlighet till delaktighet i sina IUP/individuella 

studieplaner? 

 

Upplever lärarna att eleverna är engagerade i sina studier? 

 

Upplever lärarna att delaktighet i IUP/individuell studieplan leder till ökad 

måluppfyllelse? 

 

På vilka sätt anser lärare att de arbetar för att uppnå delaktighet i IUP/individuell 

studieplan? 

4. Delaktighet/Tidigare 
forskning 

I detta avsnitt gör vi en genomgång av litteratur och definition av delaktighet. Stor del kommer 

att ägnas till de unga funktionshindrades delaktighet i skola och samhälle. Denna genomgång är 

på inget vis heltäckande. Det forskas kring delaktighet varje dag och det kommer nya 

avhandlingar kring detta ämne, delaktighet.  
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Delaktighet är påbjuden i FN-konventioner, deklarationer och handikapplaner på olika nivåer. 

Men hur uppnår man delaktighet? När är man delaktig? Är delaktigheten viljestyrd? Är 

delaktighet något som man alltid måste bjudas in till? Vem bjuder in till delaktighet? Vad 

villkorar delaktighet? 

Enligt Nationalencyklopedin, (NE) är delaktighet en aktiv medverkan och används även i 

betydelsen av medansvar, vara till nytta och ha medinflytande.  

Szönyi (2007) har forskat om hur särskilda undervisningsgrupper har påverkat elevernas 

möjligheter till likvärdighet, delaktighet och gemenskap. Enligt Szönyi är det få studier som 

utgår från elevperspektivet. Det är sällan elever med utvecklingsstörning varit informanter inom 

forskningen.  

I en studie som Almqvist, Eriksson & Granlund (Gustavsson, 2004) gjort angående delaktighet i 

skolmiljöer för elever med och utan funktionshinder, fann man att elever som upplever en stor 

delaktighet skattar sitt samspel med lärare och kamrater som positivt. När det gäller 

strukturerade situationer, exempelvis lektioner, känner sig elever med funktionshinder lika 

delaktiga eller till och med mer delaktiga än elever utan funktionshinder. Dessa elever har 

dessutom ett bättre och mer frekvent samspel med sina lärare.  

4:1 Styrdokument   

FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter (2006) anmodar till många åtgärder när det 

gäller att uppnå full delaktighet.  

Artikel 3   

“The principles of the present Convention shall be: 

(a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own 

choices, and independence of persons; 

(b) Non-discrimination; 

(c) Full and effective participation and inclusion in society; 

(d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity 

and humanity; 

(e) Equality of opportunity; 

(f) Accessibility; 

(g) Equality between men and women; 
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(h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of 

children with disabilities to preserve their identities” (FN, 2006 article 3). 

 De funktionshindrades rättigheter och delaktighet ska således stärkas och skyddas i samhället.  

För skolans del innebär det ”en skola för alla” med flexibilitet inbyggd i skolans läroplaner, det 

stöd som behövs för att den funktionshindrade ska kunna fullfölja sin utbildning (FN-

konventionen om funktionshindrades rättigheter). Landets regering ska arbeta för att dessa 

standardregler genomförs i lagar och förordningar. Konventionen undertecknades av äldre- och 

folkhälsominister Maria Larsson den 30 mars 2007. Utifrån denna konvention kommer vi 

kanske att se nya förhållningssätt på funktionshindrades rättigheter och skyldigheter 

(Socialdepartementet, 2007). 

Den förra regeringens proposition om handikappolitiska mål (Socialdepartementet prop. 

1999/2000:79) anger att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället samt att 

ge barn och unga samt vuxna förutsättningar för självständighet och självbestämmande.  

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står skrivet hur lärarna bör arbeta i skolan. 

”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 

och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet” (s.4). 

Arbetar pedagogerna i skolan så här, vilka hinder och förutsättningar finns det? Läroplanen har 

de övergripande målen om delaktighet och demokrati, den värdegrund som ska genomsyra 

skolan. Medan å andra sidan kursplaner och mål för lärande både att uppnå och sträva efter ger 

en hårdare styrning på innehållet i undervisningen. Många av målen kan vara svåra att bryta ner 

i mindre uppnåeliga mål.  Avsikten med läroplan och kursplan var att varje skola ska ha 

möjlighet att utforma sin pedagogik och skriva egna planer för undervisning och utveckling.  

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola 

skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, 

utvärdera sina resultat och pröva nya metoder” (Lpf 94, s.7).  

Specialpedagogiska institutet har gett ut rapporter på uppdrag av Skolverket med stöd av den av 

riksdagen år 2000 fastslagna nationella handlingsplanen för handikappolitiken 

(socialdepartementet 2002), vars mål är: 

 

En samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

 

Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i all åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet, 

 

Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder 

(Socialdepartementet, 2000, 2002). 
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4:2 Delaktighetsbegreppet  

Almqvist, Eriksson & Granlund (Gustavsson, 2004) skriver om delaktighetsbegreppet att det är 

endast personen själv som kan berätta om upplevelsen av sin delaktighet. Göransson (2007) 

nämner i sin rapport att det inte ens finns en enkel och tydlig definition på själva begreppet, utan 

vi får nöja oss med att sträva mot delaktighet. ”Det en elev känner som delaktighet kan en annan 

kanske uppleva som utanförskap” (s.8). 

Delaktighetsbegreppet påverkas av många olika faktorer. Hur en individ upplever sin 

delaktighet kan skilja sig mycket mellan olika personer i samma miljö. Elever med 

funktionshinder upplever ofta att de har mindre av de positiva faktorer som kan sammanknippas 

med delaktighet. Något som har stor betydelse för upplevelsen av positiv delaktighet är bra 

självförtroende, kamratskap, lärare och bra skolmiljö (Granlund, Eriksson, Almqvist, Björk-

Åkesson & Luttropp, 2004). 

Molin (2004) delar upp delaktighetsbegreppet i olika delar beroende på vilja till delaktighet och 

ovilja till delaktighet. Hans resonemang ger kritik till att delaktighet är ett vagt begrepp och att i 

politiskt syfte använda termen delaktighet för att uppfylla mångas syften och behov. 

Även Frithiof (2007) riktar kritik mott bevarande av särskiljande och utanförskap, när hon 

resonerar kring utvecklingsstörning. Hon riktar kritiken mot skolans högt uppställda mål och 

jämför dem med hyllor som man når eller inte når beroende på om man är lång eller kort. Vem 

är det som ska nå och varför? Ska inte skolan vara en skola för alla där delaktighetens villkor 

gäller för alla? 

Strandberg (2006) skriver om att Vygotskij inte såg utveckling som passiv mognad utan han 

uppmärksammade att utveckling sker genom delaktighet. Det är så Strandberg själv uppfattar 

sina egna utvecklingskliv ”vi bjuder in oss till aktivitet och samspel – och då händer det något” 

(s. 168). 

Världshälsoorganisationen, WHO (ICF, 2003) talar om delaktighet i en persons engagemang i 

sin livssituation. Denna klassifikation används vid utredningar av en persons delaktighet och 

möjlighet till delaktighet i olika livssituationer. Molin (2004) skriver att ett syfte med ICF är att 

ta reda på huruvida det finns delaktighetsinskränkningar inom olika livsdomäner. Det finns även 

en förhoppning om att ICF ska bli ett användbart instrument för bland annat forskning.     

Med att ordet delaktighet kan ha olika aspekter menar Molin (2004) till exempel att göra saker 

på egen hand eller med andra. Ordet kan också betyda att man är engagerad i något utan att man 

delar det med andra personer. Delaktighet kan även ges betydelsen att vara delaktig i ett beslut. 

Ordet berör inte minst frågor om tillhörighet och identitet.  
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Ens egen upplevelse av att vara delaktig säger något om vem man är i samspel med 

omgivningen. En till aspekt av delaktighet är tillgängligheten. En viktig förutsättning för 

delaktighet är fysisk och/eller social tillgänglighet. Tillfällen till delaktighet kan upplevas olika 

beroende på sammanhang till exempel i skolan. Ibland vill vi vara delaktig och ibland vill vi det 

inte för att visa vem vi är genom att inte vara delaktiga. Delaktighetsbegreppet uppfattas ofta 

som ett vagt begrepp med många olika betydelser.  

De rapporter och avhandlingar som finns är i regel bara bekräftande på att delaktighet saknas. 

Inte särskilt många förslag ges till hur man kan göra istället. Det finns förslag från bland annat 

förra regeringens skrivelse (skr.2005/06:151) baserad på Carlbeck-kommitténs betänkande 

(2004) om förändringar mot en mer inkluderande skola med avseende på elevernas sociala 

utveckling och kunskapsutveckling.  

I USA finns inte samma skrivning om delaktighet och den är heller inte villkorad på samma sätt. 

Där är det främst föräldrarnas delaktighet som gäller. I en artikel (Grigal, et al, 2003, p 109) om 

”self-determination”, självbestämmande för elever ges förslag på hur detta kan ske: 

 

Setting goals for improving students´self-determination skills 

 

Providing inservice training to school personnel 

 

Providing access to curricula and materials that support self-determination  

 

Integrating such instruction throughout all types of instructional programs 

 

Evaluating the effects of these efforts 

Dessa åtgärder ska enligt författarna ge eleverna styrkan att påverka och styra sin egen 

vardag efter skolan.  

Helen May (2005) har gjort en undersökning av de i UK gällande skolplanerna angående 

delaktighet (participation). Hon menar att delaktigheten är villkorad av regering och lärare. 

Lyssna mer på barnen och ta med dem i sin egen utveckling.  

” In the pedagogical context, there is the potential to take account of pupils´ participative 

contributions through the interactive teaching approaches inherent within educational reforms. 

Embracing interaction in the true meaning of the word requires a shift of emphasis from 

professionals eliciting the pupils´ actions. Pupils need to understand that their ideas can make a 

difference…” “By assimilating the perspectives of both the professional and the pupil, 

participation can be truly be embraced within education to the fullest extent”.  

I sin artikel konstaterar hon: Whose participation is it anyway?  
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4:3 Elevers delaktighet i upprättande av 
individuella utvecklingsplaner/individuella 
studieplaner  

Om lärarna som skriver elevplaner använder ett för svårt språk kan det medföra att 

eleven/vårdnadshavarna inte känner sig delaktiga. Om elever och föräldrar inte kan förstå eller 

göra sig förstådda kan de heller inte delta på ett tillfredsställande sätt i upprättandet av planerna 

som skrivs anser Andreasson (2007). Ibland kan en del vårdnadshavare uppleva problem med 

att förstå skolans terminologi, vilket försvårar deras delaktighet i den individuella 

utvecklingsplanen som skrivs till eleven (Andersson, 2004). Delaktighet kan innebära att eleven 

vågar se sig själv som en problemlösare, att det här vill eleven klara av trots att det känns svårt 

för stunden (Ljungblad, 2003).  

Wennbo (2005), anser att delaktighet är något som för eleven ökar motivationen i och med att 

det leder eleven till bättre studieresultat. Eleverna bör få veta vilka målen är med skolarbetet och 

tillsammans med läraren planera nästa steg kan underlätta för eleven att känna och förstå nyttan 

med skolarbetet. Wennbos forskningsslutsats stödjer sig på Lpf 94. 

”2.3 Elevernas ansvar och inflytande.  De demokratiska principerna att kunna påverka, vara 

delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och 

genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga 

principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9§) (Lpf, s.13). 

Wahlström (2006) lågstadielärare med specialutbildning inom S:t Lukasstiftelsen skriver i sin 

bok hur viktigt det är att man som människa känner sig delaktig. Om till exempel elever inte 

känner sig delaktiga kan det hända att de skapar konflikter som påverkar omgivningen. När 

eleverna känner sig delaktiga växer deras självförtroende och de vill vara med och bestämma.  

Strandberg (2006) anser att elevernas delaktighet bör vara en självklarhet. För om eleverna blir 

medvetna om vad som förväntas av dem kommer de också att ha bra idéer om hur deras 

utveckling kan förbättras. ”De vet ju var deras skor klämmer i den givna lärandemiljön” (s. 25). 

I Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 står det: 

”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. 
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Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att 

återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka 

elevernas tro på sig själv och de dem framtidstro” (s.6)(a.a.). 

”Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de är 

utvecklingsstörda och bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan skall utifrån 

varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för 

ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid” (1 kap. 5§ skollagen) (s.7). 

I Gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (Skolverket, 2002) står det att 

personer som har en utvecklingsstörning blir mindre handikappade när miljön de befinner sig i 

är konkret, förenklad och strukturerad efter personens behov. Vidare bör även undervisningen 

vara konkret och återkommande för att kunskaper ska befästas. Det är vikigt att för varje elev 

upprätta studieplaner som eleven klarar av men även vara utmanande för fortsatt 

kunskapsbildning.  

Fischbein & Österberg (2003) anser för att öka delaktigheten och viljan att medverka för elever 

med funktionsnedsättning, måste miljön utformas så att den blir så lite handikappande som 

möjligt. Vidare tar hon upp hur betydelsefullt det är att eleverna känner trygghet och gemenskap 

för att kunna ta in all den kunskap som skolan ger.  

Det är av stor betydelse att elever med utvecklingsstörning blir mer medveten om sitt 

funktionshinder. Att kunna tänka framåt och få veta vad de behöver för att fungera bättre och få 

den hjälp och stöd de kan behöva (Gladh-Carlsson, föreläsning 23/4 2007 på LHS). 

I Lpf 94 tar de upp vikten av att öka medvetenheten för elever med funktionshinder. Det står att: 

”Skolan skall särskilt sträva mot att varje elev i gymnasiesärskolan är medveten om sig själv 

som person och om sina förutsättningar och möjligheter” (s.10).  

I Pedagogiska magasinet (3/07) har de ett tema om utvecklande samtal. Forskarna som finns 

publicerade talar om att de flesta utvecklingssamtalen sker genom att de vuxna talar mest och 

lärarna ställer frågor som ”tycks ha inbyggda svar”. Det är långt ifrån de öppna, jämlika 

utvecklingssamtalen de är menade att vara. Frithiof (2007) har i sin doktorsavhandling 

intervjuat två elever om deras delaktighet i särskolan respektive gymnasiesärskolan. ”I skolan 

bestämmer lärarna” (sid. 172), säger de båda eleverna bestämt. Att kunna, vilja och få vara 

delaktig borde vara såväl en individs som alla individers angelägenhet tillsammans, bortsett från 

kategori eller utvecklingsstörning. Om delaktighet hänger på individens funktion och förmåga, 

menar Frithiof, så får mindre duliga stå tillbaka för de dugligare inom exempelvis utbildning.  
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Syftet med individuell planering är, enligt Myndigheten för skolutveckling (Dnr 2003:251), att 

eleverna tränas i att göra sitt bästa och genom att öka medvetenheten med utvärderingsbara mål 

tar eleverna mer ansvar för sitt lärande. I och med att eleverna planerar sitt skolarbete och 

genomför utvärdering blir de mer delaktiga. Med den individuella planeringen blir lärandet mer 

synligt för eleverna vilket hjälper dem att ha kontroll över sitt lärande och sin utveckling. 

När det gäller utvärdering av den individuella planen ska alla som deltagit i arbetet få chans att 

uttrycka sina åsikter om de förändringar som blivit. Eleven själv är den bästa kunskapskällan 

(Stenhammar, 2000).  

I en undersökning om föräldrar och lärares syn på självbestämmande som, Grigal, Debre, 

Neubert, Moon och Graham (2003) gjort visar på att föräldrarna tycker det är bra med 

självbestämmande i IEP (Individual Education Plan) och att studenterna får lära sig 

självbestämmande i skolan. Deras undersökning visar på att lärarna har liten och en svag aning 

om att self-determination finns med som ett mål i IDEA (Individuals with Disabilities Education 

Act) 

4:4 Lärarens/skolans del i elevers delaktighet  

Eftersom lärare har till uppgift att skriva elevplaner måste de, enligt Andreasson (2007), vara 

medveten om hur och vad de skriver. Planen kommer att följa eleven till nästa skolår och det är 

därför av stor betydelse vad som står skrivit i den. Om eleven till exempel har dåligt 

självförtroende är det viktigt att inte försämra det ytterligare vilket då skulle kunna ha en 

motsatt effekt av elevplanens syfte. I skolverkets studie (2007 b) framkommer att i upprättandet 

av individuella utvecklingsplaner är det viktigt att utgå från elevens intressen och starka sidor. 

Meningen är att eleven skall få en tydlig bild av sina framsteg och med detta stärks elevens 

självförtroende och motivation.  

Blom (2003) anser att när lärare arbetar med särskoleelever är en viktig målsättning att stärka 

deras självförtroende. En förutsättning för detta är att eleverna slipper misslyckas i skolan. 

Särskoleelever anses ha en stor rädsla just för att göra fel. Läraren måste undvika att ställa för 

höga krav på eleverna och anpassa kraven efter individens förutsättningar. En lärare uttrycker 

det så här i rapporten ”Inte se allt dom/eleverna/inte kan utan försöka bygga på det som dom 

kan, som dom har någon talang för” (s.19). I arbete med särskoleelever bör läraren tänka på att 

inte enbart arbeta med det som är deras svårigheter, utan utgå från det de klarar bra.  
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Undervisningen i skolan måste i högre grad utgå från elevernas behov och förutsättningar 

istället för att vara så inriktad på kunskapsmålen. Skolan måste skapa individuella möten mellan 

elever och lärare, där eleven ska mötas med både ”hjärna och hjärta” och lärande där de kan lära 

av och med varandra. Lärarna bör ta sig tid till att lära känna eleven för att förstå deras behov 

och situation (Andersson, I, 2004). 

I Lpf 94 står det vad pedagogen har för viktig uppgift: ”Läraren skall stärka varje elevs 

självförtroende samt vilja och förmåga att lära.” (s.11). /…/ Skolan skall stärka elevernas tro 

på sig själva och ge dem framtidstro” (s.6). 

Samt under riktlinjer: ”Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för 

sin inlärning och sitt arbete i skolan, se till att alla elever oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen, uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra 

det, planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta eleverna pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen (Lpf 94, s.14). 

Wennbo (2005) skriver om en mycket viktig fördel med individuella utvecklingsplaner är att 

eleven och lärarna ökar sin medvetenhet för hur varje enskild elev lär sig bäst. Lärarna är ofta 

dåliga på att förklara för eleverna varför de ska och bör lära sig vissa saker. IUP kan vara ett 

steg i rätt riktning för att få eleven, läraren och vårdnadshavaren att tillsammans planera vägen 

mot målen kan bidra till att skolan känns viktig för eleven.  

Stenhammar (2000) anser att alla bör ha haft samma chans att förbereda sig inför upprättandet 

av individuell planering. Lärarens ansvar är att eleven och vårdnadshavarna i god tid innan 

utvecklingssamtalet fått förbereda sig med t ex nedskrivna frågor. I inbjudan till eleven och 

vårdnadshavarna bör läraren tänka på att fråga när och var det passar för dem att träffas. Genom 

detta visar skolans personal hur viktigt de tycker samarbetet är.  

Andersson, specialpedagog (2002) tar upp betydelsen av att läraren som kallar till 

utvecklingssamtal bör skapa en trygg, öppen och god stämning där alla närvarande ska våga 

säga sin mening.  

Genom ett bra samarbete och ett öppet klimat kan vi sätta upp mål som alla förstår och detta 

leder till delaktighet och engagemang.  Det är viktigt att lärarna skapar delaktighet och 

förvandlar känslan av dom vill till jag vill. Eleven måste få möjlighet att äga sin inlärning och 

sina beslut.  
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Kännetecknande för en bra stämning i ett samtal är att relationen mellan lärare och även de 

andra vuxna präglas av en jämlikhet och ömsesidighet, där de kan mötas som personer snarare 

än enbart som elever och lärare (Göransson, 2007). I relationen mellan elev och lärare är det av 

betydelse att elever upplever att läraren bryr sig om vad de gör och inte tjatar hela tiden och att 

läraren ”ser hur eleverna mår”. 

Det är viktigt är att lyssna aktivt på vårdnadshavarna och eleverna under utvecklingssamtalet, 

anser Ahlberg (2005), det är inte alltid så enkelt att kartlägga situationen utifrån elevens eget 

perspektiv. En lärare uttrycker det såhär i sin studie ”Det är viktigt för oss att lyssna, men ibland 

är det faktiskt svårt att få eleverna med i samtalet. En del sitter ganska tysta och håller mest 

med” (Ahlberg, 2005. s.95). För att öka delaktigheten för eleverna behövs det mer tid för 

skolans personal att samverka. I Lärarnas tidning (2006) står om en lärare som arbetar med IUP 

att hennes viktigaste mål är att eleven ska gå stärkt från ett utvecklingssamtal. 

I skolan har lärarna ett stort ansvar för elevernas utveckling och då menar inte Zetterström 

(2005) enbart den kunskapsmässiga.  Det är viktigt att eleverna känner att läraren samarbetar 

med dem för att de lättare ska nå målen genom att ta eleverna på allvar och visa dem respekt.  

Lärare på gymnasiet stöter ofta på elever som är myndiga, vilket innebär att de ansvarar för sin 

egen skolgång. Gymnasielärare bör då vara mycket lyhörd för hur eleverna själva ser på sina 

möjligheter och hur deras förmåga är att nå de kursmål som är uppsatta (Vernersson, 2002).  

I Lpf 94 står det: ”Mål att sträva mot.”  

”Skolan skall sträva mot att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och 

kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna 

(s.15). 

Vikten av att konkretisera målen är betydelsefullt, anser Myndighet för skolutveckling (2004), 

för att öka förståelsen för så väl eleverna som lärarna och inte minst vårdnadshavarna. Ett sätt 

för att öka delaktigheten för eleverna är att tillsammans med lärarna gå igenom kursplanen för 

varje arbetsområde och diskutera vilka målen är. Wennbo (2007) anser att på IUP - blanketten 

kan det hårddraget vara blankt i rutorna för eleven/vårdnadshavarna men det får aldrig vara 

tomt i skolans ruta. Det är skolans främsta ansvar att eleven når sina mål. Skolverkets (2007 b) 

undersökning om hur individuella utvecklingsplaner används visar att de flesta lärarna 

fortlöpande dokumenterar elevernas utveckling. Vidare framkommer i undersökningen att de 

flesta lärarna involverar eleverna och vårdnadshavare i upprättandet av IUP.  
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Zetterström (2005), skolledare i Helsingborg, anser också att det är viktigt att göra målen mer 

begripliga för eleven vilket innebär att diskutera, bryta ner och konkretisera styrdokumenten. 

Genom detta menar hon att alla berörda parter har större möjligheter att vara med och påverka 

på vilket sätt måluppfyllelsen ska ske. När IUP skrivs blir alla elever sedda genom att läraren 

observerar dem.  

En skola har i Myndighet för skolutvecklings rapport (2004) uttryckt hur svårt de anser det vara 

att hitta ett arbetssätt som gör IUP till ett redskap för eleverna i deras arbete och inte bara blir ett 

papper som läraren sätter in i en pärm och förvarar det långt från eleven.  

Lärarnas Riksförbunds (2007) yrkesetiska principer beskriver hur relationen mellan lärare och 

elev ska fungera och där står det bland annat att pedagogen skall i sitt arbete: 

 

”alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje 

individ mot skada, kräkning och trakasserier 

 

stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande 

för sina studier 

 

verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 

föräldrar/vårdnadshavare vara lyhörda för deras synpunkter” (s. 1). 

Andreasson (2007) skriver att i lärarnas etiska uppdrag handlar det om respekt mellan 

människor och detta bör ses som mycket betydelsefullt vid upprättande av en elevplan. För 

eleven handlar det om ett ojämlikt maktförhållande särskilt om eleven står i ett 

beroendeförhållande till läraren. I pedagogernas etiska uppdrag läggs ett betydande ansvar som 

handlar om förhållningssätt, attityder och språkbruk gentemot eleven när det gäller hur elever 

som har problem i sin skolgång blir beskrivna i sina elevplaner. 
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5. Metod 

Studien bygger på strukturerade intervjuer med gymnasieelever och gymnasiesärskoleelever 

som läser på Nationella Program. Intervjufrågorna (bilaga 1) var på förhand utarbetade. De 

prövades i en pilotstudie för att alla eleverna skulle ha möjlighet att förstå frågorna utan 

problem. Fördelen med strukturerade intervjuer gjorde det lättare för oss att analysera svaren i 

efterhand då vi skulle sammanföra de svar vi fått (Bell, 2000). 

De elva intervjuerna valde vi att dela upp mellan oss på grund av praktiska skäl då vi bor långt 

ifrån varandra. Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola och en gymnasiesärskola i två 

mindre kommuner i Mellansverige. 

Vi valde enskilda intervjuer (utom i ett fall där en elev ville ha sällskap av en kamrat som även 

hon deltog i intervjun) för att få möjlighet att utveckla frågorna vid behov. 

I studien har vi även använt oss av enkätfrågor till lärare som arbetar inom de utvalda 

gymnasieskolorna respektive gymnasiesärskolan. För att få en så bra enkät som möjligt gjordes 

även en pilotenkät och efter vissa ändringar fick vi fram den enkät vi valde att använda i 

studien. 

Tidsaspekten i vår studie gjorde att vi valde att ha enkät till lärarna eftersom det skulle ha tagit 

alltför lång tid att även intervjua lärarna. Genom att vi använt oss av enkät nådde vi fler lärare 

och fick information om hur de ser på elevernas delaktighet i upprättandet av IUP/individuell 

studieplan. 

Vår enkät (bilaga 2) bestod av 20 frågor av både bunden samt mer öppen karaktär. Till varje 

fråga finns ett antal svarsalternativ att välja mellan och frågorna besvarades genom 

kryssmarkering av det/de alternativ lärarna valde att markera. Under några av frågorna har det 

lämnats utrymme för att ge lärarna möjlighet till egna kommentarer (Trost, 2007). 

5.1 Urval  

Vi valde att jämföra hur delaktiga eleverna är på en gymnasieskola respektive en 

gymnasiesärskola i upprättandet av IUP/individuell studieplan. Eleverna som intervjuades på 

den utvalda gymnasieskolan var fyra flickor och två pojkar mellan 16 – 18 år, eleverna från 

gymnasiesärskolan bestod av tre flickor och två pojkar mellan 18 – 19 år.  
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Eleverna läser olika program. Inget program är jämförbart med det andra, detta för att få bredd 

och uteslutning av liknande svar inom programvalen.  

Enkäten riktades till de lärare som hade till arbetsuppgift att skriva IUP/studieplaner. Vi valde 

ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 2007), mängden deltagande lärare i enkäten kunde 

därför bli både fler eller färre. Om de lärare, totalt tjugo stycken, som besvarade enkäten är 

lärare till de intervjuade eleverna vet vi inte. Vi valde att låta rektor vara den som gjorde urvalet 

i gymnasiesärskolan och i gymnasieskolan fick alla lärare enkäten. Anledningen till detta urval 

var att vi ansåg att det inte var väsentligt för vår studie att få med just de intervjuade elevernas 

pedagoger, utan lärarnas allmänna hållning vad det gäller elevers delaktighet i IUP/individuell 

studieplan.  

Vi är medvetna om att urvalet är begränsat och att studien inte kan komma att leda till 

generaliserbara slutsatser, men vi anser ändå att det är intressant att ta del av eleverna och 

lärarnas svar på våra frågor. 

5.2 Genomförande  

Innan arbetet med studien påbörjades tog vi personligen kontakt med rektorerna till de utvalda 

programmen för att få deras tillåtelse att intervjua elever och lämna enkäter till lärare. 

Samtliga elever tillfrågades av sina lärare om de ville delta i vår studie. Alla intervjuerna 

genomfördes på respektive elevs skola efter att vi frågat dem var de ville att intervjun skulle äga 

rum. Bandupptagning skedde i samtliga fall efter den enskilda elevens samtycke. Vid 

intervjuerna har av praktiska och tidsmässiga skäl endast en av oss varit närvarande. 

Intervjuerna genomfördes i ett rum där miljön var lugn och ingen kom och störde. Intervjuerna 

tog cirka en halv timme per elev och skrevs i efterhand ut av den person som ställt frågorna, för 

att sedan tillsammans bearbeta de svar vi fått. 

För utdelning av enkäterna tog vi hjälp av rektorerna och de i sin tur lämnade ut dem till lärare 

som upprättar IUP/individuella studieplaner, med enkäten följde även ett missivbrev (bilaga 3) 

där vi beskrev vårt syfte med studien. 

På den utvalda gymnasiesärskolan delades femton enkäter ut och elva enkätsvar kom tillbaka. 

Eftersom dessa lämnades ut av rektorerna till lärarna så kan vi inte veta varför eller vilka det är 

som inte valt att svara på enkäten. På grund av den trots allt goda svarsfrekvensen gjordes inga 

försök att få in fler enkätsvar från gymnasiesärskolan. 
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Till gymnasieskolan delades tjugosju enkäter ut och endast åtta svar kom tillbaka. Här gjorde vi 

ändå ett försök att få in fler svar genom en påminnelse om uteblivna enkätsvar på skolans 

anslagstavla i datorn som är riktad till personalen. Vi fick då in ytterligare ett svar och bestämde 

oss för att dessa fick räcka. Vi tror att den dåliga svarsfrekvensen från gymnasieskolan beror på 

att de haft en mycket hård arbetsbelastning samtidigt som vår enkät delades ut och på grund av 

detta inte haft möjlighet att besvara den.  

5.3 Etiska aspekter  

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). För att uppfylla informationskravet så berättade vi om 

studiens syfte, vilka vi var och hur materialet skulle användas för våra intervjupersoner och 

lärare. Det betonades att deltagandet var frivilligt och att de när som helst ända fram tills dess att 

uppsatsen färdigställts kunde avbryta sin medverkan och återta vad man lämnat ut.  

Samtyckeskravet uppnåddes genom att deltagarna i studien blev informerade personligen eller 

via missivbrev av oss och att de själva bestämde om de ville vara med eller inte. De intervjuade 

svarade muntligt och lärarna svarade genom att lämna in enkätsvaren, att de ville vara med. 

Kravet på konfidentialitet uppfyllde vi när vi talade om att inga namn skulle sättas ut i 

uppsatsen och att vi så långt som möjligt skulle göra personerna och platserna så anonyma som 

möjligt. Materialet vi samlade in förvaras väl skyddat och alla kassettband och utskrifter av 

intervjuerna och enkätdata skall förstöras när uppsatsen är färdig.  

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att vi garanterade att allt material skulle skyddas och enbart 

användas av oss två som skriver uppsatsen. Vi berättade också att när c-uppsatsen är färdig är 

den en offentlig handling, öppen för alla som vill läsa den.  

Då samtliga i vår målgrupp för undersökningen överstiger en uppnådd ålder av 15 år har studien 

kunnat genomföras utan krav på vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6. Sammanfattning av resultat 
elevintervju  

I denna del av vår undersökning så har vi fått veta (fråga 8 – 13) att eleverna vill vara delaktiga, 

men inte alltid vet hur de kan vara delaktiga och på vilket sätt. Skillnaden på svaren mellan 

gymnasiesärskoleeleverna och gymnasieeleverna i denna intervju är inte stor. De flesta elever 

känner att det är bra med utvecklingssamtal och målbeskrivningar. Eleverna visar dock 

osäkerhet när det gäller varför IUP/individuella studieplaner skrivs. 

Lärarna å sin sida menar att eleverna är delaktiga på olika sätt, dels genom att delta vid 

utvecklingssamtal, dels genom att eleverna blir informerade om de olika målen. I några fall 

menar de att eleverna är delaktiga genom att de skickar hem ”samtalslapp” innan 

utvecklingssamtal. 

Viss osäkerhet råder i lärarnas svar om måluppfyllelsen ökar med hjälp av IUP/individuella 

utvecklingsplaner och elevens delaktighet i dessa. Frågan om hur lärare kan arbeta för att uppnå 

delaktighet besvaras egentligen inte. Svaren innehöll mest var eleverna själva kan ta reda på 

vilka betygskriterier de har. Alla lärare menar att eleverna har tillgång till sin IUP/individuella 

studieplan, trots att den förvaras den på skolorna i låst skåp eller i lärares pärm alternativt i 

lärares dator.  

6.1 Resultat och analys av elevintervjuerna  

Elva elever har intervjuats, fem inom gymnasiesärskolans nationella program och sex inom 

gymnasieskolans nationella program, totalt fyra pojkar och sju flickor. Eftersom eleverna inom 

gymnasiesärskolan, samt en elev inom gymnasieskolan är myndiga behöver de inte ha 

vårdnadshavare med vid utvecklingssamtal när IUP/individuella studieplaner upprättas.   

De intervjuade eleverna inom gymnasieskolan har alltid en eller bägge vårdnadshavarna med, 

medan eleverna inom gymnasiesärskolan oftast har samtal med läraren själv. Ibland är annan 

person än vårdnadshavare med. En av eleverna inom gymnasiesärskolan vill gärna ha sin 

vårdnadshavare med och uttrycker det så här: ”Det känns bra och då jag blir lugnare också, inte 

lika nervös.”  En av eleverna på gymnasieskolan säger så här om valet av att ha förälder med: 

”De är intresserade av hur det går med mina studier.”  
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Alla elever har kommit in på sitt förstahandsval till gymnasiet och trivs bra med sin utbildning. 

En av gymnasieeleverna som går ett program med allmän inriktning säger om sitt val ”Jag hade 

ingen aning om vad jag vill bli så jag tyckte att den här utbildningen var bäst”.  

6.2 Vad eleverna vet om IUP/individuella 
studieplaner  

Samtliga elever både inom gymnasiesärskolan samt gymnasieskolan berättar att under 

utvecklingssamtalen talar man om hur det går för dem i skolan. Inom gymnasiet är fokus mest 

på betygen och på elevens egna målformuleringar och förväntningar på de olika kurserna inom 

programmet.  

Alla elever utom en framhåller att det känns bra att få prata med läraren om IUP/individuella 

studieplaner. En elev inom gymnasiesärskolan beskriver känslan så här: ”Här känns det 

suveränt, jag vill gå i skolan nu, det ville jag inte förut.”  Eleven inom gymnasieskolan som inte 

håller med om att det känns bra avfärdar utvecklingssamtalet med: ”Jag hatar att sitta på 

utvecklingssamtal…”  

På frågan om varför elever och lärare skriver IUP/individuella studieplaner framkommer en viss 

tvekan från åtta av de elva eleverna. Flera elever svarade: ”Jag vet inte” några av eleverna 

svarade med att ”… för att få en helhetsbild kanske”, ”tja bygga ut något…”, ”… för att det ska 

gå så bra som möjligt…” En av eleverna på gymnasiesärskolan sa så här: ”Det kan vara viktigt 

för en själv också, för att få insikt i hur man ligger till, alltså vad man har gjort i skolan. Om du 

har gjort bra saker kan det vara bra och skönt att kanske få veta det”. 

6.3 Vill eleverna vara med och påverka vad 
som skrivs i sina IUP/individuella studieplaner  

Alla elever utom en vill vara med och säga vad de tycker ska stå i deras IUP.  En av dem 

upplever det så här: ”Jo ibland så men oftast brukar de bara skriva…” En annan elev svarade: 

”Jag vill ju se att de skriver korrekt, att det inte är något som jag har missuppfattat. Jag vill 

verkligen se att det jag har sagt ska stå där. Så dom inte lägger till eller skriver något annat. 

Enbart för att dom tycker att så här är det och inte skriver det jag upplever, så då vill jag gärna 

se och läsa igenom det.”  
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Samtliga elever på gymnasiesärskolan tycker att deras lärare lyssnar på dem och vad de vill ska 

skrivas i sin IUP. En av eleverna i gymnasieskolan svarade ”Nej” på frågan om hon/han ville 

vara med och påverka sin individuella studieplan, eleven ville inte heller förklara sig. 

 En annan av eleverna utryckte det så här som kontrast till den elev som inte ville vara med och 

påverka, ”Ja, jag vill bestämma själv hur jag ska utvecklas”. 

6.4 Upplever eleverna att de ges möjlighet till 
delaktighet i sina IUP/individuella 
studieplaner  

I de flesta fall brukar eleverna i förväg få information om när de ska ha utvecklingssamtal. Det 

kan variera från någon dag eller vecka innan samtalet i något enstaka fall har en elev fått 

beskedet direkt innan. Tre av de fem gymnasiesärskoleeleverna berättar att de inte förberett sig 

på något sätt inför utvecklingssamtalet utan ”tar det som det kommer bara”. En elev svarade: 

”Jag förbereder mig mest på vad jag ska säga och hur jag ska framföra det på ett korrekt sätt 

istället för att jag bara ska sitta där och vara tyst. Då känner jag hellre att jag ska framföra något 

som jag vill framföra som jag vill att de ska veta”.  

De flesta gymnasieeleverna berättade att de fick hem en informationslapp inför det de skulle 

prata om vid utvecklingssamtalet. En elev berättade att mentorn hade ett papper där han satt och 

läste, men att eleven inte fick se själv vad det stod. I inget av svaren från gymnasieeleverna 

framkom om de förberedde sig på något sätt.  

Fyra av fem elever på gymnasiesärskolan svarar att de förstår vad läraren skriver i IUP, den 

femte eleven uttrycker det så här: ”Ibland och ibland inte.” Samtliga elever uppger att lärarna på 

gymnasiesärskolan förklarar för dem vad de skriver i IUP. En av eleverna svarade: ”Läraren 

förklarar vad hon skriver så att det inte står något som jag inte vet om.” En annan elev sa: ”Dom 

förklarar, jag frågar annars.” Gymnasieeleverna svarade att läraren oftast förklarade direkt 

annars så är det ju bara att fråga, som en elev uttryckte det. En elev sa så här angående 

betygskriterierna som diskuterades under utvecklingssamtalet: ”Ja, de förklarar väldigt noga 

betygskriterierna, ganska svårt språk, men läraren förklarar hur den tolkar betygskriterierna”.  
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På frågan om eleverna inom gymnasiesärskolan har möjlighet att läsa i sin IUP när de vill 

svarade, fyra av fem elever att de inte tror de kan få det. Den elev som tror det är möjligt 

svarade: ”Ja, det tror jag att jag kan faktiskt. Jag vet inte vart de är någonstans. Jag har inte läst 

den någon gång men skulle jag vilja göra det någon gång, i sådana fall frågar jag bara läraren 

om jag får läsa den”. En annan elev uttrycker det så här: ”Det har varit lite dåligt med det 

faktiskt.” Eleverna på gymnasieskolan svarade däremot genomgående; ”Ja det tror jag” och ”Vi 

fick en kopia hem också.” När det gäller hur uppföljning av utvecklingssamtalet och IUP 

kommer två av fem elever från gymnasiesärskolan inte riktigt ihåg om de haft det för att se om 

målen nåtts. De tre andra bekräftar att uppföljning har gjorts. I gymnasieskolan svarar de flesta 

att de har utvecklingssamtal 1 – 2 gånger per termin. En elev svarade ”Vet inte”.  

Samtliga elever på gymnasiesärskolan tyckte att det har känts bra efter deras utvecklingssamtal 

då IUP upprättades. En elev uttrycker det så här: ”Då var det ett till då! Inget mer med det.”  

Detsamma gäller för gymnasieeleverna, men att det kan vara ”ganska jobbigt om man får dåliga 

betyg och så sitter mamma bredvid”. 

På frågan om det är något som eleverna skulle vilja ändra på till nästa gång de ska ha 

utvecklingssamtal och IUP ska skrivas, framkommer det att alla fem eleverna från 

gymnasiesärskolan är nöjda som det är. En av eleverna från gymnasieskolan vill ha det så här: 

”Ja, lite mer om måendet och vad man behöver arbeta mer med hemma och i skolan, det borde 

vara lite mer heltäckande. Ja, hela skolsituationen”. 
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7. Resultat och analys av enkät 
till lärare 

Enkäten besvarades av elva lärare inom gymnasiesärskolan (sex män och fem kvinnor) och nio 

lärare inom gymnasieskolan (sex män och tre kvinnor).  

Vi inledde med att fråga lärarna hur länge de har arbetat som lärare. Deras svar framgår av 

tabell 1. 

Tabell 1. Lärarnas lärarerfarenhet. 

Antal år i yrket Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare 

> 5 år 3 2 

5-10 år 3 3 

< 10 år 5 4 

Totalt 11 9 

Svaren i tabell 1 visar att fem har arbetat mindre än fem år, sex lärare mellan 5-10 år och 

slutligen hade nio lärare mer än tio års erfarenhet av läraryrket. Lärarna undervisar inom vitt 

skilda områden allt från yrkesämnen till svenska, matematik och språk. 

Alla lärare utom en använder färdigformulerade blanketter för IUP/individuella studieplaner. Vi 

frågade om formuläret är utarbetad av lärarna på respektive skola. I tabell 2 återges svaren på 

denna fråga. 

Tabell 2. Lärarnas användning av färdiga skolformulär vid upprättandet av IUP/individuella 
studieplaner. 

Formuläret 
utarb. På skolan 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

Ja 4 8 

Nej 4 1 

Annat sätt 3 - 

Totalt 11 9 

 



 

29

 
Svaren i tabell 2 visar att formuläret som används på gymnasieskolan är i de flesta fall utarbetad 

av lärare utom i ett fall. På gymnasiesärskolan går svaren isär men flest svarade i 

kommentarerna till frågan att det är utarbetat av kommunen, det anges inget om lärarna själv har 

varit delaktiga i arbetet. Några av gymnasiesärskollärarna (3 stycken) svarar ”vet inte” på 

frågan.  

En viktig fråga vi ställde till lärarna var om eleverna har tillgång till sin IUP/individuella 

studieplan mellan utvecklingssamtalen. I tabell 3 framgår de svar vi fick. 

Tabell 3. Elevernas tillgång till sin IUP/individuella studieplan. 

Tillgång till sin 
IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

Ja 10 7 

Nej 1 2 

Totalt  11 9 

Tabell 3 visar att 17 lärare svarade att eleverna har tillgång till sin IUP/individuella studieplan. 

Tre svarade att deras elever inte har möjlighet till detta. 

En intressant fråga vi ställde till lärarna var om det finns möjlighet till förändring i 

undervisningen och/eller skolans organisation utifrån elevernas IUP/individuella studieplan. 

Tabell 4. Möjlighet till förändring i undervisning/skolans organisation utifrån elevernas 

IUP/individuella studieplaner. 

Förändring i 
undervisning alt. 
skolans 
organisation 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

Ja 11 8 

Nej - 1 

Totalt  11 9 

I tabell 4 framkommer att så många som nitton av lärarna anser att det finns möjlighet till 

förändringar i undervisningen alternativt skolans organisation. Endast en lärare på 

gymnasieskolan svarade ”nej”. 

På en fråga av mer öppen karaktär fick lärarna skriva med egna ord på vilket sätt eleverna är 

delaktiga i sina IUP/individuella studieplaner. Gymnasiesärskollärarna svarade bland annat: 

”Att eleverna föreslår ibland vad som kan vara långsiktiga mål, eleverna får frågor innan IUP att 

fundera på, eleverna är med när IUP skrivs” (två stycken), att lärarna och eleven går 

tillsammans igenom IUP, att eleven får fråga och komma med förslag om förändringar.” 
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Gymnasielärarna nämnde bland annat att: ”Elevernas arbete i ämne…, de bestämmer egna 

betygsmål för de olika kurserna, ett fåtal engagerar sig men då handlar det i regel om att byta ut 

kurser mot andra kurser.” 

Nästa fråga var också av öppen karaktär angående på vilket sätt eleverna får veta vilka mål de 

har att sträva mot. Gymnasiesärskollärarna skrev bland annat: ”Att eleverna får information 

utifrån kursplanerna, att det i IUP framgår tydligt vilka mål och delmål som förväntas av 

eleven” Gymnasielärarna nämner att: ”Eleverna får ut kursplaner med betygskriterier för varje 

kurs. De diskuteras ofta i början eller under kursens gång och eleverna får de främst genom 

studiesamtal på de enskilda kurserna.” 

Lärarna tillfrågades om de ansåg att eleverna är intresserade av sin IUP/individuella studieplan. 

Deras svar framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Elevernas intresse av sin IUP/individuella studieplan. 

Intresse av sin 
IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

Ja, mycket 1 2 

Ja. lite 10 7 

Nej, inte alls - - 

Totalt  11 9 

Det framkommer i tabell 5 enligt sjutton av lärarna att eleverna i huvudsak är intresserad av sin 

IUP/individuella studieplan. En lärare på gymnasieskolan tillägger också, ”Nej, inte alls vissa 

elever”.  

Den här studien utgår från elevens delaktighet och i tabell 6 får vi svar på hur viktigt dessa 

lärare tycker att elevens delaktighet är i sin IUP/individuella studieplan. 

Tabell 6. Hur viktigt är det att eleverna är delaktiga i IUP/individuella studieplan? 

Delaktiga i sin 
IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

Mycket viktigt 5 6 

Viktigt 6 3 

Oviktigt - - 

Totalt  11 9 

Tabell 6 visar att samtliga lärare anser det vara viktigt till mycket viktigt att eleverna är 

delaktiga i sin IUP/individuella studieplan. En gymnasielärare uttrycker det även så här: 

”Mycket viktigt, hur skulle de annars kunna ha kontroll över sin studiesituation.” 
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I den tidigare forskningen tas det ofta upp hur viktigt det är med uppföljning och utvärdering av 

IUP/individuella studieplan, för att kunna tydliggöra framstegen för eleven. I tabell 7 får vi svar 

på hur ofta dessa lärare gör detta. 

Tabell 7. Hur ofta sker det uppföljningar/utvärderingar av IUP/individuell studieplan? 

Uppföljning/utvärdering 
av IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

  
Gymnasielärare

  

En gång/läsår 3 1 

Två gånger/läsår 8 5 

Mer än två gånger/läsår - 3 

Totalt  11 9 

I tabell 7 visas att uppföljningar till IUP/individuella studieplaner i regel sker två gånger per 

läsår. Tre av de gymnasielärare som besvarat enkäten svarar att de har uppföljning mer än två 

gånger per läsår. På gymnasiesärskolan svarar tre av lärarna att de har uppföljning en gång per 

läsår. 

En viktig fråga vi ställde till lärarna var om de upplever att elevens delaktighet i 

IUP/individuella studieplanen leder till att eleven engagerar sig mer i sina studier. Svaren visas i 

tabell 8. 

Tabell 8. Ökar elevens delaktighet i IUP/individuella studieplan om eleven engagerar sig mer i 
sina studier? 

Elevens 
delaktighet i 
IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

Ja  4 3 

Nej 1 3 

Ibland 6 3 

Totalt  11 9 

I tabell 8 redovisas att det råder delade meningar om hur lärarna inom gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan upplever elevens delaktighet i IUP/individuella studieplan leder till att eleven 

engagerar sig mer i sina studier. En gymnasielärare uttrycker: ”Det behövs mer för att motivera 

elever ibland, men det är definitivt ett bra redskap.” 



 

32

 
På frågan om hur lärarna arbetar på sin skola för att eleverna ska vara delaktiga i sin 

IUP/individuella studieplan fick vi till svar från en gymnasiesärskollärare: ”Finns med som ett 

mål i skolans lokala arbetsplan 07/08.” I de flesta fall nämner lärarna att de genom samtal med 

eleven om vad som skrivits i IUP/individuella studieplan sker för att öka delaktigheten. De 

flesta gymnasielärarna nämner att de har individuella studieplanen med vid 

utvecklingssamtalen. En av gymnasielärarna svarar så här: ”Vi arbetar nu med en ny IUP.” ”När 

den sjösätts blir det dags att arbeta med eleverna”. 

Vi ville också undersöka om lärarna anser elevernas delaktighet i IUP/individuell studieplan 

leder till ökad måluppfyllelse utifrån betygskriterierna. Svaren framgår av tabell 9.  

Tabell 9. Leder delaktighet i IUP/individuell studieplan till ökad måluppfyllelse? 

Delaktighet i 
IUP/studieplan 
leder till ökad 
måluppfyllelse 

Gymnasiesärskollärare

   

Gymnasielärare  

Ja, mycket 1 4 

Ja, lite 9 5 

Nej, inte alls - - 

Totalt  10 (ett uteblivet svar) 9 

Tabell 9 visar på att de flesta lärarna menar att måluppfyllelsen i liten grad påverkas av att 

eleverna är delaktiga i IUP/individuell studieplan. 

I lärarnas arbetsuppgifter ingår att ha utvecklingssamtal och upprätta IUP/individuella 

studieplaner. I tabell 10 får vi svar på hur lång tid dessa lärare avsätter till detta. 

Tabell 10. Avsatt tid per/elev för utvecklingssamtal och upprättande av IUP/individuell 
studieplan. 

Tid/elev för 
utvecklingssamtal 
och IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

  

Gymnasielärare  

30 min – 1 timme 2 3 

1 – 2 timmar 4 3 

Mer än 2 timmar 4 2 

Totalt  10 (ett uteblivet svar) 8 (ett uteblivet svar) 

Svaren i tabell 10 visar att tiden för utvecklingssamtal och skrivande av IUP/individuell 

studieplan var jämt fördelad mellan lärarna allt från 30 minuter till mer än två timmar. Orsak till 

olikheterna i avsatt tid får vi inte svar på genom den här enkäten.  



 

33

 
Vi tyckte det var intressant att fråga lärarna om vem de anser talar mest under 

utvecklingssamtalet. Deras svar återges i tabell 11. 

Tabell 11. Vem talar mest under utvecklingssamtalet? 

Vem talar mest på 
utvecklingssamtal. 

Gymnasiesärskollärare

   
Gymnasielärare  

Lärare 7.5 8 

Elev 1.5 1 

Vårdnadshavare 1 - 

Annan person - - 

Totalt  10 (ett uteblivet svar) 9 

I denna tabell 11 är det en gymnasiesärskollärare som svarat att både läraren och eleven är de 
som talar mest. I övrigt visar tabellen att lärarna själva anser sig tala mest under 
utvecklingssamtalen.  

En viktig fråga vi ställde till lärarna handlade om vem som har störst inflytande om vad som 
upprättas i IUP/individuella studieplanen. Svaren återges i tabell 12. 

Tabell 12. Vem har störst inflytande över vad som skrivs i IUP/individuella studieplanen? 

Störst inflytande 
om vad som skrivs 
i IUP/studieplan 

Gymnasiesärskollärare

   

Gymnasielärare  

Lärare 7.75 4 

Elev 1.75 5 

Vårdnadshavare 0.25 - 

Annan person 0.25 - 

Totalt  10 (ett uteblivet svar) 9 

Tabell 12 visar hur svårt lärarna har att avgöra vem som har störst inflytande. En gymnasie-

särskollärare svarade både lärare och elev, en annan valde att svara på alla de fyra alternativen. I 

övrigt framkommer av svaren att gymnasiesärskollärarna anser sig ha störst inflytande på det 

som skrivs. Intressant är att fem av nio gymnasielärare svarar att det är eleverna som har störst 

inflytande. 

På frågan hur lärarna förvarar IUP/individuell studieplan mellan utvecklingssamtalen 

framkommer att de för det mesta förvaras i en pärm eller ett låst skåp alternativ kassaskåp. Dock 

får elev och vårdnadshavare i de flesta fall en kopia av IUP/individuell studieplan att förvara 

hemma. 
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När eleverna fyllt arton år är de myndiga och behöver inte ha någon vårdnadshavare med vid 

utvecklingssamtalet. I vår sista fråga till lärarna ville vi veta om deras elever ändå väljer att ha 

någon med under samtalet. Svaren visas i tabell 13. 

Tabell 13. Är vårdnadshavare med vid utvecklingssamtalet? 

Vårdnadshavare med 
på utvecklingssamtalet

 
Gymnasiesärskollärare

   
Gymnasielärare   

Ja, alltid 2 - 

Ja, oftast 8 7 

Nej, aldrig - 1 

Totalt  10 (ett uteblivet svar) 8 (ett uteblivet svar)

 

Tabell 13 visar att de i de flesta fall är vårdnadshavare med till myndiga elever både vid 

gymnasiesärskolan samt gymnasieskolan när utvecklingssamtal sker. En lärare på 

gymnasiesärskolan kommenterar denna fråga så här: ”Det har aldrig hänt under mina 20 år inom 

skolan att det inte har kommit/närvarit någon vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet.” 
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8. Diskussion 

Vi vill bland annat i denna rapport göra en jämförande studie på hur elever upplever delaktighet 

i upprättandet av sin IUP/individuella studieplan. I fördjupningsuppgiften har vi studerat 

tidigare forskning angående elevers delaktighet, men inte funnit någon undersökning med 

samma syfte som vårt. De flesta rapporterna vi läst studerar elevernas delaktighet i 

skolsituationen med kamrater och lärare. Intressant är också att i denna jämförande studie se på 

skillnader och likheter i upplevelsen av delaktighet i IUP/individuella studieplaner för 

gymnasieelever kontra gymnasiesärskoleelever.  

8.1 Resultatdiskussion med anknytning till 
litteraturen, intervjuer och enkät.  

Det som framkommit i tidigare forskning är att ordet delaktighet kan ha många olika betydelser 

utifrån en individs önskan att vilja vara delaktig eller inte. Flera studier visar att det leder till 

bättre självförtroende, vilket i sin tur kan ge en högre måluppfyllelse.  

Det visar sig i både elevsvar och lärarsvar, att eleverna vill vara delaktiga men har ingen 

uppfattning om hur och om de egentligen är delaktiga. Lärarna menar att eleverna är delaktiga 

genom att vara på plats och att de blir informerade om mål och betygskriterier. På samma sätt 

menar Molin (2004) att det är så här delaktigheten kan se ut. När är man delaktig och när är man 

inte delaktig? Att vara på plats kan vara en form av delaktighet och att man då som elev inte vet 

om man har varit delaktig är ändå ett delaktighetsperspektiv. Elever sitter med vid 

utvecklingssamtal och diskuterar tillsammans med lärare sina mål och i vissa fall sin personliga 

utveckling tillsammans med läraren. Men är eleven medveten om att detta är att vara delaktig i 

en process som har betydelse för elevens egen delaktighet i skrivandet av IUP/individuell 

studieplan? Att ha varit på plats, fått information och kanske i något fall uttryckt en åsikt under 

till exempel ett utvecklingssamtal och skrivande av IUP upplevs ibland som att ha varit delaktig 

och ibland inte. Lärarna i vår studie anser att eleverna varit delaktiga.  

Huruvida delaktigheten leder till en högre måluppfyllelse tvivlar lärarna på. Några av eleverna, 

och framförallt gymnasieeleverna, anser att de i utvecklingssamtalet kan påverka sina betyg. De 

har möjlighet att ställa frågor till lärarna, men under intervjuerna framkom inte detta som något 

som eleverna anser har med delaktighet att göra.  
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Eleverna och deras vårdnadshavare bör få målen konkretiserade och förstå att lärarna verkligen 

lyssnar på dem för att öka deras möjlighet till delaktighet, visar den tidigare forskningen. 

De flesta elever har vårdnadshavare med vid utvecklingssamtal, detta gäller även myndig elev. 

Vårdnadshavare i vår undersökning visar intresse för sina barns skolgång.  

Gymnasieeleverna får i de flesta fall efter avslutat utvecklingssamtal med sig en kopia av 

IUP/individuell studieplan med sig hem. Eleverna på gymnasiesärskolan säger sig inte ha 

tillgång till sitt, trots att gymnasiesärskollärarna svarar att deras elever har det. Vår 

undersökning visar dock inte om de sedan förstår kopian och har den som ett levande dokument 

till nästa utvecklingssamtal.  

Andreasson (2007) har i sin studie pekat på att planerna ofta innehåller ett för svårt språk för 

gemene man att förstå.  I vår undersökning har det framkommit att IUP/individuell studieplan 

ofta blir en pärmprodukt som tas fram vid utvecklingssamtal eller vid andra möten med elever. 

Genomgående visas i litteraturen hur vikigt det är för elevers delaktighet att utgå från deras 

intressen, starka sidor och att undervisningen är lustfylld för att lyckas. Vid diskussion med 

några av gymnasieeleverna utanför den egentliga intervjun framkom att lärarna inte såg dem 

som personer med vilja att lära och att deras intressen inte var värda att tillvarata. En av 

eleverna berättade om hur en lärare avfärdade frågor med att det står att läsa i boken. Eleven 

blev inte inspirerad av det. En annan elev återkom till minnen från tiden i mellanstadiet: 

”Kommer du ihåg när vi gjorde det.”  Ytterligare en elev hade intressen inom ett speciellt 

område som inte uppmärksammats och som borde bekräftas och ges en möjlighet till utbildning 

inom området.  

Varför skrivs då dessa individuella utvecklingsplaner/individuella studieplaner? Några av 

eleverna anser att det är för att lärarna vill ha kontroll. Andra menar att det är bra för då vet man 

hur man ligger till, betygsmässigt. En av eleverna på gymnasiet efterfrågar att ”det borde ju vara 

lite mer, hur man mår och ja, se hela människan”.  

Enligt Lpf 94 så ska varje elev få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar, bli medveten om att nya kunskaper och insikter är en förutsättning för 

personlig utveckling. Hur ska detta kunna uppnås utan att se hela människan? Lärarna i 

undersökningen lägger i snitt ner mer än en timme per utvecklingssamtal. 

Gymnasiesärskollärarna är de som pratar mest under utvecklingssamtalet medan 

gymnasielärarna ansåg att eleverna är de som talar mest. Hur stor del av samtalet läggs då på 

den personliga utvecklingen? Samtidigt som vi som undersöker förhållandet undrar vi hur det 

står till med delaktigheten. Ändå är det fem av nio gymnasielärare som anser att eleverna har 

störst inflytande på det som skrivs i den individuella studieplanen.   
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Det har enligt tidigare forskning framkommit att delaktigheten och språket är av största vikt vid 

skrivandet av IUP/individuella studieplaner och i utvecklingssamtalet. Det allra viktigaste i 

arbetet med individuell planering är att eleven har varit delaktig (Hildén, föreläsning 21/5 2007, 

LHS).  

I våra enkätsvar framkommer att IUP är ett bra redskap i undervisningen eftersom man som 

pedagog måste tänka till och se varje elev. Det är även en bra grund till utvecklingssamtalet med 

vårdnadshavarna och de tillsammans med barnet blir på ett naturligare sätt delaktiga i sitt barns 

skolgång. 

I arbetet med individuell utvecklingsplan menar Zetterström (2005) att alla elever blir sedda, 

vilket egentligen bör vara helt självklart men när man har många elever att observera kan det 

ibland hända att det som man tänkt undersöka inte uppmärksammats. Rutger Ingelman 

(föreläsning 22/5 2007, LHS) däremot tycker att det observeras och skrivs ner alldeles för 

mycket om våra elever, ”låt dem vara ifred och bara få vara barn” som han uttrycker det. 

Är det så att Skolverket med IUP försöker styra upp sin målstyrda läroplan och kursplan med att 

försöka skapa kontroll över barns och ungdomars lärande? De senaste årens rapporter från 

Skolverket visar att elevernas måluppfyllelse, främst inom svenska och matematik inte har varit 

särskilt god. Fler elever går från grundskolan till de individuella programmen inom 

gymnasieskolan. Fler elever än tidigare väljer att avsluta sina studier under gymnasietiden. Är 

det tänkt att IUP/individuella studieplaner ska råda bot på dessa missförhållanden? Samtidigt är 

det ju så att de elever som kommer till korta i skolans vardagsarbete är de som har de sämsta 

förutsättningarna att klara målen ens med skrivandet av IUP/individuella studieplaner.   

Enligt studien om ”Särskilt stöd i grundskolan”(Skolverket, 2008) visar analyser av 

åtgärdsprogram och elevvårdssamtal att skolor ofta ger uttryck för en individinriktad förståelse 

av elevers svårigheter. Detta synsätt förlägger orsaken till problemet hos individen. Synsättet 

skiljer sig alltså från synen på elevens problem som något som uppstår i elevens möte med den 

omgivande miljön. Vidare visar studier att elever ofta beskrivs som ”icke kompetenta” i 

åtgärdsprogram. Det beror på att de positiva sidor hos eleven som beskrivs vanligen är 

egenskaper, såsom glad och trevlig, och inte kompetenser. När det gäller sambandet mellan 

utredning och stödinsats visar studier av elevvårdssamtal och åtgärdsprogram att tidigare satta 

mål sällan diskuteras och utvärderas, att problembeskrivningar och åtgärdsförslag tenderar att 

upprepas i enskilda elevers åtgärdsprogram (mer av samma sak), och att de åtgärder som ofta 

sätts in bestäms av vad som finns att tillgå snarare än av pedagogiska överväganden. 

Är det så att vi riskerar att hamna i en fälla med skrivandet av IUP/individuella studieplaner: att 

skriva något bara för skrivandets skull och av bekvämlighetsskäl? Riskerar vi att eleverna inte 

blir sedda och delaktiga samt får möjlighet att påverka sin skolsituation? 
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Flera av lärarna i enkäten skrev att utifrån det som framkommer i utvecklingssamtalet och det 

som skrivs i IUP/individuell studieplan kan ligga till grund för organisatoriska förändringar. En 

lärare i gymnasieskolan skrev att det är mest frågan om att byta kurser. En fråga som då 

uppkommer är om det går det att anpassa kursen så att den passar eleven. 

Arbetet med individuella utvecklingsplanerna vid den gymnasiesärskola där en av oss arbetar, 

sker på ett lite annat sätt än det vanliga upprättandet av IUP eftersom de flesta eleverna bor på 

studieorten. Skolans personal och boendepersonalen får på så sätt möjlighet att träffas 

tillsammans med eleven, (vårdnadshavarna) när den individuella utvecklingsplanen skrivs. De 

får på så sätt ta del av varandras synpunkter som ger en helhetssyn på eleven. Det står i Lpf 94: 

”Gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla eleverna 

kunskaper som en förberedelse för  /…/ boende /…/ (s.7). Det innebär inte bara att nå målen 

inom skolans väggar utan att på ”sitt” boende träna på att sköta sin hygien, tvätta, handla, städa 

och laga mat mm. 

I arbetet med IUP för elever med funktionshinder bör man ofta läsa igenom dokumentet, 

förklara och påminna om vad som står skrivet för att eventuellt underlätta förståelsen och öka 

elevens delaktighet, vilket även skulle var till hjälp för alla elever oberoende skolform. 

I artikel ”En skola för alla” framhåller Lindestrand och Brodin (2007)…” intervjuer vi gjort med 

ungdomar med olika funktionsnedsättningar om skola och utbildning framgår att dessa 

prioriterar en skola för alla”. Ungdomarna i undersökningen prioriterar de delaktighet inom det 

sociala samspelet högre än själva utbildningsmålen, de vill vara som alla andra. Även från vår 

vardag som lärare inom särskolan upplever vi samma sak. Vi får många gånger höra, ”jamen vi 

är ju sär”. Detta att vara ”sär” gör att många av våra elever väljer att inte delta i sociala 

sammanhang med andra grundskole-/gymnasieelever. Bara att gå på en teater organiserad för 

skolsammanhang är svårt för många av våra elever. De gömmer sig i huvor och trycker in sig i 

ett hörn i vestibulen. Ibland undrar vi om det beror på att vi vuxna i skolan, lärare och 

assistenter, håller för hög kontroll på var de är och vad de gör. Att vi bevarar särskiljandet och 

det annorlunda. Det här bekräftas av Göranssons rapport (2007) där elever upplever att de blivit 

övervakade och störda av assistenter.  

Hur kommer det sig att upplevelsen och den reella delaktigheten förstärks av uppdelningen i 

skolformer? Trots att de flesta särskolor är integrerade enheter i grundskola och gymnasieskola 

så möts sällan eleverna på gruppnivå, däremot så möts de som ovanstående till exempel 

teaterbesök, skolmatsal, friluftsdagar och raster.  Individer är ofta integrerade i den ordinarie 

undervisningen men tillfällen till möten av social karaktär förekommer ytterst sällan.   
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I Szönys rapport (2007) talar eleverna om tråkningar från de andra eleverna på skolan men även 

om möten där man skulle kunna arbeta tillsammans med icke funktionshindrade på lika villkor, 

och en organisation där alla behövs för att tillsammans kunskapa. Hur kan då skolan bejaka 

delaktigheten till fullo? 

Lagar och förordningar är bra om verkligheten också ser ut som det är tänkt. Än så länge är det 

långt kvar till full delaktighet i skola, arbetsliv och samhälle för elever med funktionshinder. 

Frågan om hur man går tillväga i skolan är nog första förutsättningen inkludering, men vi får 

inte glömma alla elevers trygghet och möjlighet till utveckling. 

8.2 Förslag på fortsatt forskning  

Vi valde att göra en jämförelse mellan två olika skolformer, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola och två olika kategorier lärare, gymnasielärare och gymnasiesärskollärare. 

Vår förhoppning med denna mindre undersökning var att få fram likheter och skillnader mellan 

dessa två skolformer. I svaren vid intervjuerna med elever framkom inga egentliga skillnader 

mellan skolformerna. 

Vår intervju med eleverna var ganska hårt strukturerad det är inte alltid lätt att få fram alla 

nyanser. Vid en intervju av öppen karaktär kan svaren bli mer skilda som visade sig under 

efterpratet med en del av eleverna vid intervjutillfällena.   

Viss skillnad upptäcktes dock mellan lärarna, gymnasielärarna talar mer om betyg och 

målbeskrivningar jämfört med gymnasiesärskollärarna.  Därför är det i vår undersökning svårt 

att dra några enhälliga slutsatser. Vi har funnit en del likheter och olikheter. Undersökningen har 

kanske kommit fram till annat resultat om underlaget vid intervjuer och enkät varit större. Det 

har med största sannolikhet också blivit ett annat resultat om vårdnadshavare funnits med i 

undersökningen. Vårdnadshavares syn på skolan och skolverksamheten, speglar deras sätt att se 

på sin skoltid, det var bättre förut eller vad det är bra nu förtiden. De flesta vårdnadshavare har 

varit med om det relativa betygssystemet och de har fått informationen från sina föräldrar som 

suttit tillsammans med lärare på så kallade kvartssamtal. Vårdnadshavarna har i de flesta fall, 

tror vi, inte upplevt delaktigheten i planeringen av studierna.  

Till vidare forskning förslår vi en studie med ett större antal elever och deras vårdnadshavare 

samt fler berörda lärare för att få ta del av hur olika/lika dessa personer kan uppleva ordet 

delaktighet i upprättande av IUP/individuella studieplaner. 

”Slutsatser kan dras och lika resultat kan tyda på något, men man ska komma ihåg att det är 

svårt att bevisa något när det gäller människor.” (Bell s.109) 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor (för den strukturerade intervjun) 

1.  Flicka          Pojke 
2. Hur gammal är du? ______år 
3.a) Vilket program på gymnasiesärskolan läser du? ______________________ 
   b) Vilken årskurs?  åk 1   åk 2    åk 3   åk 4  

4. Fick du ditt förstahandsval?  Ja     Nej    Annat ____________________  

5. Vad fick dig att välja detta program som du nu läser på?   

6. a) Vad pratar du och din lärare om när ni har utvecklingssamtal och fyller i IUP-blanketten 
(individuell utvecklingsplan)? 
    b) Hur tycker du det känns? 
    
7.  Varför tror du att ni skriver IUP?  

8. Vill du vara med och säga vad som ska stå i din IUP?  

9. Lyssnar läraren på vad du tycker och skriver ner det i din IUP?  

10.a) Får du i förväg veta när du ska ha utvecklingssamtal? 
         b) Kan du då förbereda dig på vad du vill prata om?  

11. a) Vilka brukar vara med när du har utvecklingssamtal? 
            b) Hur tycker du det känns?  

12. a) Förstår du vad läraren skriver i din IUP? 
      b) Förklarar läraren vad hon/han skriver i din IUP?  

13. Kan du gå och läsa i din IUP när du vill?  

14. Brukar du ha ett till utvecklingssamtal senare, för att se hur det gått med det du skulle träna 
mer på?  

15. Hur tycker du det känns efter ditt utvecklingssamtal där IUP skrivits?  

16. Är det något du skulle vilja ändra på till nästa gång du ska ha utvecklingssamtal och IUP ska 
skrivas? 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2   

Enkät till lärare 
Elevernas delaktighet i sin individuella utvecklingsplan/studieplan  

  

Inledande frågor  

1  Jag är   

kvinna   man 

2  Hur länge har du arbetat som lärare? 
    (ett alternativ) 

 Mindre än 5 år   mellan 5 och 10 år   Mer än 10 år  

3  Vilka ämnen undervisar du i?  
(fler alternativ möjliga)  

Svenska  Engelska  Matematik    

annat, vilket/vilka  _________________________________________________________ 

4  Använder ni på er skola färdiga formulär till IUP/individuella studieplaner 
    (ett alternativ)  

Ja  Nej 

5 Är formuläret utarbetat av lärare på er skola? (i förekommande fall)  
    (ett alternativ)  

Ja  Nej  Annat sätt, vad ______________________________________ 

6  Har eleverna tillgång till sin IUP/ individuella studieplan mellan utvecklingssamtalen? 
    (ett alternativ)  

Ja  Nej   

7  Finns det möjlighet till förändringar i undervisningen alternativt skolans organisation   
utifrån elevernas IUP/individuella studieplaner?   

Ja  Nej   Annat sätt, vad ______________________________________  
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Delaktighet 

Här följer frågor som behöver lite längre svar, om raderna inte räcker till skriv gärna på 
baksidan av enkäten.  
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

8  På vilket sätt är eleverna delaktiga i sin IUP/individuella studieplan? 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
9  På vilket sätt får eleverna veta vilka mål de har att sträva mot? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________     
10 Är eleverna intresserade av sin IUP/individuell studieplan? 
     (ett alternativ)  

Ja, mycket  Ja, lite   Nej, inte alls 

11 Hur viktigt anser du det är att eleverna är delaktiga i sin IUP/individuell studieplan? 
    (ett alternativ)  

Mycket viktigt  Viktigt  Oviktigt 

ev. kommentarer 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
12 Hur ofta görs det uppföljningar/utvärderingar av IUP/individuell studieplan? 
     (ett alternativ)  

En gång/läsår  Två gånger/läsår  Mer än två gånger/läsår 

ev. kommentarer 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
13 Upplever du att elevens delaktighet i IUP/individuella studieplan leder till att eleven 
engagerar sig mer i sina studier? 
(ett alternativ)  

Ja  Nej  Ibland, orsak 

____________________________________________________________________________ 
14 Arbetar ni på er skola för att eleverna ska vara delaktiga i sin IUP/individuella 
studieplan och i så fall hur? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
15 Anser du att delaktighet i IUP/individuell studieplan leder till ökad måluppfyllelse?  

Ja, mycket  Ja, lite   Nej, inte alls 

_____________________________________________________________________________ 
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Avslutande frågor 

16 Hur lång tid avsätter du (per elev) för utvecklingssamtal och skrivande av 
IUP/individuell studieplan? (uppskattningsvis) 
     (ett alternativ)  

30 minuter – 1 timme  1 – 2 timmar  mer än 2 timmar 

17 Gör en uppskattning av vem det är som talar mest under utvecklingssamtalet? 
     (ett alternativ)  

Lärare   Elev   förälder/vårdnadshavare    

annan person (t ex assistent) 

18 Vem är det som har störst inflytande om vad som ska skrivas i den IUP/individuella 
studieplanen? 
    (ett alternativ)  

Lärare   Elev   förälder/vårdnadshavare  

annan person (t ex assistent) 

19 Hur förvaras IUP/individuell studieplan mellan utvecklingssamtalen? 
_____________________________________________________________________________ 
20 När det gäller myndig elev, är förälder/vårdnadshavare med vid utvecklingssamtal? 
     (ett alternativ)  

Ja, alltid   Ja, oftast     Nej, aldrig 

Detta var alla frågor. Har du några kommentarer till någon eller några av frågorna kan du skriva 
dem här: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Vi tackar för att ni tagit er tid att fylla i denna enkät. 
Tack för er medverkan. 

AnneLie Bäckström – Nässlander och Catharina Lindkvist 
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BILAGA 3 

Hej!                                      XXXX-XX-XX     

Du som fått detta brev är en lärare inom gymnasie- eller gymnasiesärskolan som arbetar med 
individuella utvecklingsplaner (IUP)/individuella studieplaner för elever.    

Vi som skriver till Dig heter AnneLie och Catharina och är två särskollärare som studerar 
specialpedagogik 61-90 högskolepoäng vid Stockholms universitet. Just nu håller vi på att 
skriva en C-uppsats som avslutning på vår kurs.  

 Syftet med vår studie är att jämföra hur delaktiga eleverna på gymnasie- respektive 
gymnasiesärskolan är i sina individuella utvecklingsplaner (IUP)/studieplaner. Det är också 
viktigt för oss att veta hur ni som lärare upplever elevens delaktighet i sin IUP/studieplan och 
om ni som lärare anser att delaktighet i IUP/individuell studieplan leder till ökad 
måluppfyllelse.  

Här följer ett utdrag ur läroplan för de frivilliga skolformerna som handlar om bland annat 
delaktighet: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall 
omfatta alla elever.” (Lpf 94, s13).Mål att sträva mot. ”Skolan skall sträva mot att varje elev 
aktivt utöva inflytande utbildning” (s. 13). Samt under riktlinjer ”Läraren skall se till att alla 
elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll i undervisningen” (a.a. s. 14).  

Vi har valt att delvis genomföra vår studie via en enkätundersökning och vår förhoppning är att 
Du har möjlighet att besvara bifogad enkät.  

Enkäten besvaras anonymt och Din medverkan är frivillig. De svar vi får kommer endast att 
användas som underlag i vår uppsats. Enkätformulären kommer att förstöras när arbetet med 
uppsatsen är färdigt. Svarsbrev medföljer och Du kan skicka svaret med kommunens internpost. 
Om Du har möjlighet och vill, dela gärna med Dig ett exemplar av underlaget till din 
IUP/individuella studieplan  

För att få bästa möjliga underlag till vår C-uppsats är vi mycket tacksamma om Du ger Dig tid 
att svara. Svaren på enkäten skulle vi vilja ha in så snabbt som möjligt – senast den 14 mars. 
Tack för att Du tar Dig tid att hjälpa oss!  

Med vänlig hälsning 
Catharina Lindkvist AnneLie Bäckström - Nässlander 
Tel. xxx - xx xx xxx Tel. xxx - xx xx xxx 
catharina.lindkvist@tdcmail.se anneli.026290993@telia.com
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