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Individuella utvecklingsplanen -   

Diskursanalytiska perspektiv på förutsättningar för delaktighet och 
inflytande  

Tigist Eriksson 

Sammanfattning 
Vi får höra allt oftare i media om alla de elever som slutar grundskolan utan behörighet till 
gymnasieskolan. Det görs därför olika typer av insatser i skolan för att förhindra utvecklingen som vi 
nu ser. En av satsningarna är den individuella utvecklingsplanen och syftet med den har skrivits fram 
som en tidig och kontinuerlig informationsbärare till vårdnadshavare gällande elevens 
kunskapsutveckling i skolan. Vårdnadshavare och skola ska på så sätt dela på ansvaret så att man 
tidigt upptäcker och åtgärdar uppkomna problem i skolutvecklingen. Utvecklingsplanen är ett 
dokument med framåtsyftande fokus på elevens hela skolutveckling. Därför ska den vara formulerad 
utifrån de möjligheter för utveckling som eleven har. Det som också är centralt i dokumentet är att den 
skrivs utifrån ett trepartsamtal där elev, vårdnadshavare och lärare/mentor tillsammans utifrån jämlika 
förhållanden och genom balanserad delaktighet och inflytande, sammanfattar överenskommelser i 
utvecklingsplanen. I den här undersökningen har jag valt att titta på hur utvecklingsplanen kan 
analyseras utifrån begreppen delaktighet och inflytande, och hur det synliggörs i utvecklingsplanernas 
innehåll. Utvecklingsplanernas innehåll och ibland bristen på detsamma, har analyserats utifrån en 
diskursanalytisk bas och som vilar på Foucaults teorier om makt- och kontrollprinciper. Från den 
grunden har jag även kompletterat med analysverktyg enligt Faircloughs teori om technologisation 
samt Bernsteins skolspecifika teoriram klassificering, inramning, igenkänningsfaktor och regler för 
insikt. Tillsammans kompletterar analysverktygen den bild av elevens och vårdnadshavares olika 
förutsättningar för delaktighet och inflytande som görs synlig utifrån utvecklingsplanens text och 
utformning. Det som analysens resultat visar kan också nyanseras utifrån Patemans 
delaktighetsmodell, som en skendelaktighetsdiskurs. Intentionerna om delaktighet och inflytande i 
arbetet med utvecklingsplanen blir i praktiken svårt att uppnå utan att involverade parter får adekvat 
stöd och kunskap kring utvecklingsplanens process. Analysen visar även att i de undersökta 
utvecklingsplanerna har varken elev eller vårdnadshavare synbart varit delaktiga.  

Nyckelord 

IUP, utvecklingsplan, elevdokumentation, delaktighet, inflytande, 
diskursanalys, diskurs. 
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Inledning 
Som lärarstudent får man vid flertal tillfällen under utbildningens gång möjlighet till 

verksamhetsförlag utbildning (VFU). Syftet med VFU-praktiken är att vi ska få insyn i skolpraktiken 

men även att knyta an till skolverksamhetens komplexa struktur. Vid ett par tillfällen har jag fått vara 

med på utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare och lärare/mentor (min handledare på skolan). 

Parterna ska under tillfället dokumentera och planera elevens kunskapsutveckling. Vid ett sådant 

tillfälle reflekterade jag över att varken elev och vårdnadshavare under mötets gång yttrade egna 

synpunkter eller kommenterade det läraren/mentorn gick igenom, utan besvarade endast 

lärarens/mentorns frågor. Efter mötet slut samtalade jag och handledaren om detta och som förklaring 

till att det inte blev ett trepartssamtal menar hen har med tidsbristen att göra. Hen nämnde även 

otydliga direktiv från skolledningen och osäkerhet kring hur hen språkligt skulle formulera de mål som 

satts för eleven, med tanke på sekretesskänslighet, också kunde ses som en bidragande orsak.  

Sammantaget resulterade detta i att läraren uppfattade det samtalet och andra utvecklingssamtal som 

att ”rabbla skriftliga omdömen” istället för att ingående arbeta med utvecklingsplanens egentliga syfte; 

att skapa ett öppet samtalsklimat för elev och vårdnadshavare och med fokus på den framåtsyftande 

målformuleringen och studieplaneringen (Personligt samtal 6 december, 2010). Diskussioner med min 

handledare och andra lärare fick mig att inse att arbetet med utvecklingsplanen är omfattande och som 

jag tyvärr endast flyktigt fått träning i under min tid som student på lärarutbildningen. Mitt intresse för 

att undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka delaktighet och inflytande för elever och 

vårdnadshavare när det gäller processen kring utvecklingsplanen kan direkt kopplas till dessa 

erfarenheter. Eftersom skolan som institution är förmedlare av demokratiska värden, sociala - och 

kunskapsmässiga målsättningar visar skolan vilka perspektiv på värderingar och kunskap som 

prioriteras genom läroplanens formuleringar. I läroplanen går det att läsa vilka tolkningsföreträden 

som valts utifrån rådande samhällsstyre. Politiska, kulturella och ideologiska värderingar utanför 

skolans sfär, kommer på så sätt in i skolans praktik på olika sätt. Det går att förstå hur detta sker, 

genom att undersöka vilka verktyg som antingen kontrollerar, värderar eller styr skolan i en viss 

riktning. Verktygen som skolan praktik förhåller sig till är bland andra skollagen, nationella – och 

lokala läroplaner samt nationella – och internationella kunskaps- och kvalitetsmätningar för att nämna 

några. De ideologiska influenser som formar västvärldens värderingar idag kan ses som 

marknadscentrerade, och härstammar från den nyliberala diskursen där värdeord som individualitet, 

valfrihet och måluppfyllelse är näring för tillväxt och det gäller individer, grupper men även samhället 

i övrigt (Öquist, 2007, s. 170; Fairclough, 2010, s. 233). Syftet med utvecklingsplanen går mot den 

bakgrunden att förstå genom att; 

IUP blir lätt en direkt avspegling av ett synsätt på individualisering som en organisationsform där 
eleverna arbetar enskilt, efter sin egen planering och i sin egen takt. Tanken med denna arbetsform är 
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god då de ger eleverna möjlighet att ta ansvar och få det inflytande som läroplanen talar om. 
Samtidigt motsäger arbetssättet andra mål i styrdokumentet som förutsätter variation, interaktion, 
samspel och kommunikation med andra (Öquist, 2007, s. 168). 

Filosofen Michel Foucault har ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och sanningsregimer och menar 

att maktstrukturerna i samhället definierar vad som är kunskap, vetande och sanning. En diskurs 

beskriver olika sociala praktiker och kännetecknas av sociala identiteter, sociala relationer och har 

också kunskaps- och betydelsesystem. Diskurser visar vilka handlingar som är möjliga och inte, samt 

kategoriserar och klassificerar individer, handlingar, händelser och avgränsar sig till andra diskurser 

(Fairclough, 2010, s. 185). En diskursanalys studerar hur maktstrukturer och sanningsregimer visar sig 

och återskapas utifrån språket, genom det som talas och skrivs. De kan studeras genom att exempelvis 

se på hur skolans olika satsningar riktas. Idag satsas det på att förbättra elevers skolresultat och 

verktygen som används är bland andra bedömningar vilket nu sker i allt lägre åldrar. Bedömningar och 

konkurrens mellan skolor sker också genom resultatinriktade insatser som alla ska genomföras och 

redovisas skriftligt, som exempelvis årliga kvalitetsredovisningar (Mardones Larsson & Nilsson, 2007, 

s. 185). Lärarens/mentorns traditionella autoritära position är också en del i samhällets maktstruktur 

och som därför också utmanas i utvecklingssamtalets där tanken är att parterna ska vara jämbördiga 

och jämställda (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 371-374). Ännu större utmaning har vårdnadshavare 

och elever som behöver vara insatta och ha insikt om meningen med utvecklingsplanen. Parterna 

behöver få tydligt klart för sig sambandet mellan utvecklingsplanen och skolans styrdokument, och 

syftet med de skriftliga omdömena. De behöver också avsätta tid samt ha förmågan att vara aktiva 

under utvecklingssamtalet rent språkligt. De som inte har (för)kunskaper i skolpraktiken riskerar att 

inte få tillgång till delaktighetsdiskursen som andra. De vårdnadshavare som däremot behärskar och 

förstår maktstrukturerna och därtill kan vara aktiva i processen, möjliggörs språkliga fördelar genom 

att föra fram elevens bästa i ord och skrift (ibid., s.170). För att synliggöra maktrelationer som kan 

finnas i processen kring utvecklingsplanen har diskursanalysen och Foucaults teorier om 

maktstrukturer använts (ibid., s. 371-373). Med bakgrund av mina erfarenheter från VFU-praktiken 

gällande utvecklingsplanen och intresset för hur kontroll- och maktprinciper upprätthålls och skapar 

diskurser, har föreliggande uppsats syfte vari att studera hur delaktighetsdiskursen görs synlig i 

utvecklingsplaner. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva delaktighetsdiskursen som synliggörs utifrån undersökta 

utvecklingsplanernas dokument. Syftet är också att undersöka vilka förutsättningar som möjliggör 

delaktighet och inflytande för elever och vårdnadshavare i utvecklingsplanen inom 

delaktighetsdiskursen. Frågorna som undersökningen ska besvara är; 
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• På vilket sätt kan delaktighetsdiskursen i utvecklingsplanerna som analyserats beskrivas?  

• På vilket sätt kan innehållet och formen på utvecklingsplanerna beskriva förutsättningar för 

delaktighet och inflytande? 

Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs undersökningens ramverk. Styrdokument som ligger tillgrund för själva 

utvecklingsplanen tas upp till en början för att beskriva processen och de förändringar som skett. 

Därefter beskrivs de delar som ingår i utvecklingsplanen, utvecklingssamtalet och de skriftliga 

omdömena. Sedan beskrivs aspekter på delaktighet i förhållande till barnkonventionen deklarationer. 

Därefter berörs aspekter på hur elevdokumentation kan påverka elevens självbild och utveckling. 

Slutligen beskrivs hur samarbetet med vårdnadshavare har sett ut över tid, utifrån ett 

delaktighetsperspektiv.   

Utvecklingsplanens olika delar 
Tydligare styrning i läroplanen 
Den strukturella förändring som infördes i kursplanen genom den nya läroplanen Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) kan i stora drag beskrivas som en 

tydligare målformulering av kunskapskraven i varje ämne. Den tidigare Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) strävans mål ersattes med specifika 

ämneskrav. Varje ämne specificeras i Lgr11 med grundläggande faktakunskaper för godkänt, och de 

högre betygskriterierna kräver att eleven visar analys- och tolkningsförmåga i ämnet. Lgr 11 beskriver 

även ämnets syfte och tydliggör det centrala innehållet i ämnet för att nå en nationell likvärdighet av 

tolkning och specifika kunskapskrav för respektive ämnesinnehåll. Ämnets syfte, tolkningen och 

likvärdigheten är de tre delar som utgör Lgr 11 kursplaners skelett (Skolverket, 2011; Skolverket, 

2006). Lärarens/mentorns uppgift är att genom pedagogisk planering och dokumentation beskriva 

elevens faktakunskaper, analys- och tolkningsförmåga. Instrumenten för att följa elevens 

kunskapsutveckling och progression enligt Lgr11 är skriftliga omdömen, egna anteckningar från den 

dagliga verksamheten, resultat från diagnostiska prov, utvecklingssamtal och utvecklingsplanen.  
Skriftliga omdömen 
I Lpo 94 var riktlinjerna och syftet med de skriftliga omdömena att de skulle vara framåtsyftande och 

inte betygsliknande som de tidigare hade varit. Betygsdebatten i början på 2000-talet innehöll många 

olika perspektiv och många förespråkare för betygssystemet ville ha tyligare mått på elevens 

utveckling till kursplan. Det fanns också skeptiker som tvivlade på att betygssystemet skulle vara ett 
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universalverktyg för mått och bedömning av elevens kunskaps- och lärandeprocesser, däribland 

forskare och lärare som menade att; 

– Skälet till att vi problematiserar betyg och betygskriterier för lite är att många i skolan är så osäkra 
på det. Betygskriterierna diskuteras så mycket att de till slut blir luddiga och kommer det då en 
förälder som börjar ställa frågor så är det klart att man som lärare blir kallsvettig (Skolverket, 2001a, 
s.13). 

Skolor som aktivt arbetar med läroplanen, betygskriterier, kopplar samman dessa till undervisningen 

samt tyliggör och involverar vårdnadshavare och elev i den dagliga verksamheten, ökar möjligheten 

till insyn, delaktighet och medvetenhet i elevens egen kunskapsutveckling. Syftet med betygssystemet 

blir med den typen av nära samarbete, tydligare i förhållande till läroplanens målsättningar (ibid.). I 

och med den nya läroplanen Lgr 11 får nu innehållet i de skriftliga omdömena innehålla 

betygsliknande kommentarer, symboler eller andra uttrycksformer för elevens kunskapsutveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s. 4). Skälen till att tillåta betygsliknande omdömen sägs vara att 

förtydliga informationen om elevens skolutveckling för elev, vårdnadshavare och att snabbare 

upptäcka elevens behov av stödinsatser.  

De skriftliga omdömena ska utformas så att elevens kunskaper och prestationer framgår med 
utgångspunkt i de mål som finns i läroplan och kursplaner. Det är naturligt att informationen anpassas 
till betygssystemets olika steg ju högre upp i årskurserna eleven kommer. (ibid., s.5) 

För att elever och vårdnadshavare ska se en mening med processen med utvecklingsplanen och förstå 

hur de kan påverka elevens skolutveckling behöver sambandet mellan styrdokumenten och 

skolpraktiken tydliggöras. Det går även att förstå skiftningen gällande de skriftliga omdömenas 

karaktär och en mer resultatinriktad skolverksamhet, som influenser från marknadsdiskursen som 

samhället befinner sig i just nu. Eftersom resultat, utvärdering och bedömning lyfts fram mer i Lgr11 

än i sin föregångare Lpo 94, kan även det förstärka den bilden. 

Utvecklingssamtal – samverkan med hemmet 
År 1995 blev det obligatoriskt att genomföra två utvecklingssamtal per elev och årskurs. Föregångaren 

kvartsamtalet som varit ett sätt att förmedla lärarens bild av elevens kunskapsutveckling, fick ge plats 

åt den mer jämställda, framåtsyftande och ömsesidigt inriktade trepartssamtalet (Skolverket, 2001a, s. 

7). När reformen genomfördes var det många lärare som menade att de inte fått tillräckligt information 

eller utbildning i samtalsmetodik för att nå syftet med utvecklingssamtalet. Lärare/mentorer beskrev 

att de upplevde en osäkerhet och otydliga riktlinjer för hur de skulle gå tillväga (ibid.). Samma kritik 

fanns många år senare gällande samma process på skolan där jag genomförde min VFU-praktik. 

Skillnaden mellan dessa skolor och de som inte instämde i kritiken, var att de redan infört 

reflekterande och samtalsmetodiska arbetssätt mellan skolledare och lärare, men också mellan 

skolpersonalen i övrigt och eleverna, som en naturlig del av skolverksamheten (ibid., s. 22). För att 

möta upp reaktionerna har Skolverket genom åren publicerat stödmaterial för att förtydliga processen 

genom att hänvisa till skollagen; 
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Enligt 10 kap. 12 § skollagen ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare minst en gång varje 
termin ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan 
stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens 
utveckling i förhållande till läroplanen (Skolverket, 2012, s. 21).  

Några skolor införde studiecirklar där de lärare/mentorer som gått fortbildning i samtalsmetodik fick 

dela med sig av kunskaper, erfarenheter och reflektera tillsammans med sina kollegor (Skolverket, 

2001a, s. 22). Studiecirkeln blev också ett forum för lärarna/mentorerna att reflektera över 

verksamheten; ”Den handlade faktiskt inte bara om samtalsmetodik utan fungerade också som en sorts 

allmän handledning.”(ibid., s.22). Eftersom utvecklingssamtalet baseras på underlag från elevens alla 

ämnen genom skriftliga omdömen, lärarens/mentorns bedömningsunderlag, lärarens/mentorns 

noteringar i förhållande till kurs- och läroplanens målsättning, blir samtalet utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv också en indikation på hur undervisningen kan anpassas för den enskilde eleven. Därför är 

eleven och vårdnadshavares delaktighet och inflytande under samtalets gång viktigt att etablera för att 

läraren/mentorn ska få tillgång till deras perspektiv på skolsituationen. Därefter träffas 

överenskommelser mellan parterna som sedan antecknas, sammanfattas och kontinuerligt följs upp i 

utvecklingsplanen (ibid.).  

Utvecklingsplanen i andra länder och i Sverige 
Man kan tro att den anglosaxiska motsvarigheten för utvecklingsplanen är – Individual Development 

Planning, men IDP beskriver mer den process som motsvaras av åtgärdsprogram i Sverige. 

Personalized Development Planning är det begrepp som liknar den svenska utvecklingsplanen mer 

och används i USA och i England, medans i Australien kallas den för Personlized Learning (Mårell-

Olsson, 2012, s. 23). I Skottland är begreppet Assessment is For Learning, där fokus ligger på 

formativ bedömning (ibid., s. 27). Nya Zeeland använder mestadels portfoliometodiken i sina skolor, 

där syftet och målsättningen i likhet med utvecklingsplanen handlar om att utöka elevens eget ansvar 

och inflytande för att öka medvetenheten om den egna lärprocessen(ibid., 23). De länder som har en 

form av utvecklingsplanering för sina elever har den antingen periodbegränsad, utformad utifrån 

checklistor, exempelvis vissa skolor i Tyskland och England, eller endast utvecklingsplanering i vissa 

ämnen som i Norge (ibid.). Den svenska utvecklingsplanen har även betoning på elevens 

ansvarsutveckling och medvetenhet om den egna lärprocessen (ibid.). Skolpraktikens 

utvecklingsmöjligheter ligger i länken mellan utvecklingsplanen för eleven och den lokala 

pedagogiska planeringen. Det är alltså skolans uppgift att se elevens alla möjligheter att utvecklas, 

pedagogiskt anpassa studiesituationen och samverka och informera vårdnadshavare under elevens 

hela skolgång (Skolverket, 2011, s. 9). Skillnaden mellan skriftliga omdömen och det som skrivs i 

utvecklingsplanen är att; ”Informationen bör vara formativ, d.v.s. läraren lyfter under pågående 

process fram elevens utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera till fortsatt lärande” 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s. 4).  
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Barnkonventionen 
Under 1970-talet växte den ideologiskt formulerade demokratiska tanken om mänskliga rättigheter 

starkare och snart formulerades även ett förtydligande som särskilt skulle stärka barns utsatta position i 

samhället, genom Barnkonventionen. Förenta Nationernas generalförsamling (FN) antog år 1989 en 

konvention för att stärka alla barns rättigheter i maktförhållandet till vuxna i samhället. Rättigheterna i 

konventionen har fått en bred uppslutning i världens länder, och utgör ett skriftligt ramverk för hur 

rättigheterna kan se ut utifrån den miljö som barnet befinner sig i (Utrikesdepartementet, 1994). 

Sammanfattningsvis kan barnrättskonventionen beskrivas utifrån tre delar, provisional rights, 

protection rights och participation rights (Hammarberg, 1990, s. 4-5). För att närma sig barns 

rättigheter till delaktighet och medbestämmande rätt i samhället, krävs ett nytt synsätt på barn och 

ungdomar samt en förändring i samhällets strukturer. Det synsättet på barn som i vår tid varit det mest 

dominerande perspektivet är det utvecklingspsykologiska och utmaningen för skolan idag är att se 

möjligheterna och ta hänsyn till varje barns mognad och ålder, i stället för att systematiskt underskatta 

varje barns förutsättningar, menar Osler och Starkey (2005, s.165-166). I synnerhet när det gäller 

elevers möjligheter och förutsättningar för delaktighet, enligt participation rights, i den dokumentation 

som rör dem själva. Intentionerna med utvecklingsplanen är ett steg i riktingen mot participation 

rights, hur det kan gestalta sig språkligt kommer föreliggande studie att analysera.   

Elevens spegel 
Att skilja på person och prestation 
Andreasson & Asplund Carlsson (2009, s. 26) skriver i Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans 

värld att kraften i den dokumentation som skapas kring varje enskild elev under dennes skoltid, skapar 

en samlad bild och kan bli ”som en slags spegel för identiteten”. All elev dokumentation kan därför 

ses som viktiga och ibland avgörande komponenter i det identitetsbygge som eleverna genomgår i våra 

skolor (Assarsson, 2009, s. 88-94). Den lärare/mentor som formulerar exempelvis en utvecklingsplan 

har makten att definiera vilka förutsättningar som eleven har eller inte, vilket är en uppenbar risk om 

tid inte ges till att formulera, bearbeta och planera inför och efter denna process (Andreasson & 

Asplund Carlsson, 2009, s.133). Det ligger också en risk i att själva utvärderingskomponenten som 

utvecklingsplanen delvis utgörs av och tenderar till, att fokusera på problembilden för elevens 

skolsituation. Därför är elevens svårigheter i skolan som utgångspunkt i utvecklingsplanen 

problematisk, eftersom de elever som klarar skolan enligt satta normer då ges bättre förutsättningar att 

utforska utvecklingsmöjligheter än de som har svårigheter i sin skolmiljö (Bartholdsson, 2008, s. 165). 

Sett utifrån elevers perspektiv visar undersökningar att formen för utvecklingssamtalet och 

utvecklingsplanen förutsätter att eleven vet hur man lyssnar till andras utvärdering och kan resonera 

kring sin egen utveckling (Nilsson, 2007, s. 162). De menar att det är svårt för de flesta eleverna att 

skilja på prestation och person i skolsituationen. Det förutsätter att eleven både ska se det som är bra 

och det som eleven behöver utveckla vilket kan innebära att eleven uppfattar utvecklingsmöjligheten 

som något negativt förknippat till sin person (ibid.).  
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Självdisciplin och marknadsföring 
Att eleven görs delaktig skapandet av utvecklingsplanen har också ett syfte att träna eleven i 

självdisciplinering genom självgranskning och självutvärdering. Eleven tränas att vara reflexiv och att 

formas mot normer formulerade bland annat i de sociala - och kunskaps mål i Lgr 11(Skolverket, 

2011, s.12). Självdisciplinering anser Foucault är en av många maktinstrument som används för att 

samhällsinvånarna självmant återskapar maktens formulerade normer och värderingar. Foucault kallar 

instrumentet för governmentality (Foucault, 1991, 102-103). Elevens inflytande i processen med 

utvecklingsplanen kan med den bakgrunden bli tämligen apart om det inte är så att eleven följer 

skolans normbild av en god elev (Assarsson, 2009, s. 61, 80). Öquist (2007) problematiserar just den 

bilden genom att ställa frågan om IUP – något att rätta sig efter eller att äga själv? och menar att 

utvecklingsplanens struktur ställer höga krav på att eleven förmåga att förstå dess roll (ibid., s. 170). 

Eleven förväntas att planera, styra och initiera kommunikativa händelser men även lyfta fram sin 

person i olika sammanhang, vilket påminner om en projektledarroll, vilka elever har fått 

förutsättningar att anta den rollen? Är det skolans ansvar att träna eleven till denna medvetenhet och 

färdighet eller är det vårdnadshavarens ansvar?  

Vårdnadshavares villkor 
Hemmets position  historiskt 
I den svenska skolan på 1900-talets var samarbetet mellan skolan och vårdnadshavare tämligen 

bräcklig (Börjesson & Palmblad, 2003, s.87). Skolan och hemmen var under den här tiden i stort sätt 

två separata sfärer, med ytterst begränsad interaktion. Skolans syfte under industrialismens utveckling 

låg främst i att forma arbetare och goda samhällsmedborgare. Begreppet goda samhällsmedborgare 

syftade då snarare till att påverka medborgarnas karaktärsbildning och inplantera dygder som 

samhällsansvar, solidaritet och samhörighet (ibid., s.85). Barnen i den pedagogiska verksamheten 

under samma period, formades genom sysselsättning och bevakningsregimer som kontrollerade 

avvikande beteenden (Walkerdine, 1995, s. 136). Då var även klyftan mellan arbetare och den 

styrande offentliga klassen med ämbetsmän och prästerskap mer synbar (Börjesson & Palmblad, 2003, 

s.87). Som i de flesta ojämlika förhållanden bildas det förr eller senare ett motstånd och så småningom 

förändring. Det är under samma period den svenska folkrörelsen växer sig stark skapar så småningom 

förändringar på många olika plan i samhället. Även i skolan syns förändringskraften hos en enad 

marginaliserad grupp i samhället, vilket skapar oro hos de styrande i samhället som intar strategin att: 

I stället för att motarbeta att folkskolan allmänt infördes ville man nu från de styrandes sida göra en 
allmänt inför folkskola till ett instrument för den fostran och kontroll man genom ekonomisk/sociala 
förändringar inte lika effektiv kunde upprätthålla (Isling, 1980 citerad i Börjesson & Palmblad, 2003, 
s. 85) 

Strategin fungerar på det sättet att skolan bevarar maktstrukturerna och låter individer som ingår 

skolans praktik återskapa dessa själva, genom kontroll och styrning. Det innebär att även de elever och 

vårdnadshavare som tillhör de marginaliserade grupperna i samhället, deltar i att bevara och återskapa 
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maktregimer. Foucaults begrepp governmentality beskriver hur skolpraktiken genom fostran, kontroll 

och (själv)disciplin formar våra samhällstrukturer (Foucault, 1991, s. 102). Strategierna kan också 

beskriva varför det i början på 1900-talet och än idag är de marginaliserade grupperna som inte lever 

upp till skolans normer och värderingar (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 85-90). Då liksom nu satsar 

folkskolan på att förbättra samarbetet med hemmen. Erfarenheter av försöken till samarbete på den 

tiden var att vårdnadshavare som tillhörde arbetarklassen ofta uteblev från möten och inte svarade på 

kallelser. De vårdnadshavare som läraren väl träffade uppvisade brist på förståelse och understöd för 

skolans praktik (ibid.). På 1940-talet i takt med den tekniska utvecklingens framfart fokuserar skolan 

på att frambringa rätt kompetens till rätt yrke och samtidigt görs det nya trevande försök att nå bättre 

samarbete mellan skolan och elevens vårdnadshavare, men intentionerna och resultaten av utredningar 

som stödjer ett närmare samarbete, stannar på politisk- och myndighetsnivå (Mårell-Olsson, 2012, s. 

22; Börjesson & Palmblad, 2003, s. 87). Under 1970-talet genomfördes den statliga utredningen det 

gemensamma fostringsansvaret och den visade att svårigheterna i närmandet låg främst i attityd- och 

kommunikationsproblem mellan skolan och hemmen (Börjesson & Palmblad, 2003, s.88). Det är först 

nu som det på allvar formuleras och utreds om länken mellan skolan och hemmets påverkan och 

influens av elevens kunskapsutveckling. Utredningen Skolans Inre Arbete bekräftar dessutom länken 

mellan elevens sociala bakgrund med framgång i skolan. Därtill har kopplingen mellan 

klasstillhörighet och ideologiska motsättningar lyfts fram, bekräftats offentligt och inkluderats in i 

skolans praktik (ibid.). Hemmets förhållande till skolans praktik beskriver Börjesson & Palmblad 

(2003):  

/…/där makt och inflytande ses som en relation: föräldrarnas förhållande till skolan – och därtill 
länkade socialiserande verksamheter – är en domän där mikromakt utövas. /…/ Arbetarföräldrarnas 
tillgångar är, för att låna en träffande formulering, inte räntabla i skolans diskursiva praktik på det sätt 
som medelklass- och överklassföräldrarnas (ibid., s.89).    

I slutet 1900-talet har frigörelsen från välfärdsstatens önskningar, och individualisering och 

självbestämmandet ställs i rampljuset. Det är perioden då decentraliseringen i skolan genomförs, det 

fria valet av skolform och friskolor ökar (ibid., s. 90). Konkurrensen som syntes i början på 1900-talet 

mellan skolor och mellan elever, ser ut att återuppstå idag. Mätningar och kontrollpraktiker blir 

återinförda verktyg för att jämföra skolor, elever och pedagoger med internationella -, nationella - och 

lokala resultat och mått.  

Samarbetsformer idag 
Det fria skolvalet gör att elever och vårdnadshavare även får en ny roll i förhållande till skolan, vilken 

kan betraktas som kundorienterad. I den rollen skapas delaktighet och inflytande genom olika former 

av kundinflytande (Eriksson, 2007, s.29). Egenintresset och individfokus makar undan den skola som 

hade ett kollektivt intresse och fokus utifrån demokratiska värderingar som jämlikhet, solidaritet och 

mångfald som skapades under 1980-talet (ibid.). Samarbetsformerna kan trots det ta skepnaden av en 

mer solidarisk utgångspunkt där ett exempel på en sådan satsning är lokala skolstyrelser med 

föräldramajoritet i kommunen. Arbetet med lokala styrelser handlar om att stärka och engagera 
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vårdnadshavares inflytande och delaktighet i skolpraktiken på ledningsnivå, där maktförskjutningen 

blir ålagd vårdnadshavarna (Nilsson, 2007, s.175). I Danmark har man obligatoriska skolbestyrelser 

som motsvarar systemet med lokala styrelser med föräldramajoritet sedan år 1990 (ibid., s. 182). I 

Sverige har undersökningar visat att formen för samarbetet kräver stort engagemang, kunskap och tid 

från vårdnadshavare för att fungera. Vårdnadshavare som behärskar det svenska språket och/eller är 

akademiker, har visat sig varit överrepresenterade i de lokala styrelserna med föräldramajoritet. Vilket 

bekräftar delaktighetsdiskursen som mindre tillgänglig för marginaliserade grupper i samhället(ibid.). 

Ett system som ger arvode för förlorad arbetstid och som tillmötesgår styrelsemedlemmarna 

kunskapsmässigt med kurser i hur styrelsearbetet genomförs skulle kunna balansera representationen i 

styrelserna till att spegla fler grupper i samhället (ibid.).  

Offentlig handling – för vem? 
En utvecklingsplan följer eleven genom hela skoltiden och ska skildra utvecklingsmöjligheter för 

eleven men även den pedagogiska följsamheten i skolan. Ändå är det vanligt att innehållet i 

utvecklingsplanen beskriver elevens misslyckanden i skolan (Andreasson & Asplund Carlsson, 2012, 

s.25-30). Sett utifrån att dokumentet är en offentlig handling har vårdnadshavare uttryckt en oro över 

att dokumentets innehåll kan (åter)skapa förutfattade meningar hos läsare som inte känner eleven, 

exempelvis i övergångar mellan skolformer, och verka stigmatiserande för eleven och därigenom 

missgynna elevens framtida skolutveckling (Öquist, 2007, s. 170; SOU 2011:58, s. 67). Skolverket 

(2011) sammanställde en rapport med perspektivet på sekretess och insyn i skolans 

dokumentationsprocesser för att tydliggöra frågor som uppstått kring vad i utvecklingsplanens innehåll 

och som kan anses vara av sekretesskänsligt material eller inte. Formuleringar i SOU (2003: 103, s. 

94) några år tidigare kan illustrera hur denna oklarhet gestaltade sig genom skrivelsen gällande 

utvecklingsplanen; 

/…/ Sådana särskilda uppgifter om vad som förekommit inom ramen för den elevvårdande 
verksamheten kan komma att omfattas av sekretess. Som vi tidigare påpekat är det endast de enskilda 
uppgifterna i en handling som kan bli föremål för sekretess, inte handlingen som sådan 

Därefter sammanställde Skolverket (2007) en rapport för att följa upp arbetet och resultatet visade att 

osäkerheten hos många lärare och skolledare kvarstod. De strategier som lärare använts sig av var 

bland andra att avstå från att skriftligt dokumentera ibland väsentlig information gällande elevens 

utveckling. Den information som lärarna upplevde som oklar ur ett sekretessperspektiv, förhandlades 

muntligt men dokumenteras i kortfattade formuleringar (SOU 2011:58, s. 95). Skolverket följer 

givetvis utvecklingen i detta arbete och publicerade i anslutning till den nya skollagen och den nya 

läroplanen, Lgr11, stödmaterialet Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen 

med skriftliga omdömen (2010:800; Skolverket, 2012). Sammantaget kan otydlighet i styrdokumenten 

och osäkerhet kring rutinerna för innehållet och arkiveringsprocessen gällande utvecklingsplanen 

utifrån sekretesshänsyn också vara en av orsakerna till att skolledare som kontaktades inför denna 

studie, inte velat lämna ut utvecklingsplaner. Offentlighetsprincipen gällande utvecklingsplanen kan 
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även problematiseras utifrån elevens demokratiska rättighet att ha inflytande, påverka och yttra i det 

som rör den egna skolsituationen. 

Tidigare forskning 
I det här avsnittet beskrivs den litteratur och tidigare forskning som undersökningen vilar på. Först 

beskrivs barnkonventionen gällande delaktighetsperspektivet i en skolkontext. Därefter redogörs olika 

perspektiv på hur delaktighet i verksamheter som skolan kan tolkas. Vidare beskrivs vårdnadshavares 

position och förutsättningar i processen gällande utvecklingsplanen utifrån delaktighet och inflytande. 

Foucaults teorier om makt och styrning är den teoretiska bas som använts i föreliggande studie. 

Faircloughs teori om techonolgisation och Bernsteins skolnära forskning som berör delaktighet och 

inflytande utifrån styrning och kontroll har i detta avsnitt presenterats som ett sätt att synliggöra 

avgränsningen i studien, i förhållande till studiens syfte. 

Barnkonventionen om delaktighet 
Begreppet delaktighet kan beskrivas utifrån olika perspektiv och ha många olika tolkningsgrunder. 

Helen Elvstrand (2009, s.26) har i sin avhandling studerat barns delaktighet i skolvardagen och 

beskriver delaktighet som tudelad. En social och en politisk aspekt som i skolkontexten rör elevers 

delaktighet i gruppgemenskaper och i beslutsfattandeprocesser (ibid.). I de styrdokument som bildar 

ramverket kring skolkontexten kan barnkonventionens deklarationer gällande barns rätt till delaktighet 

och inflytande utgöra ett perspektiv på begreppet delaktighet och inflytande. Osler och Starkey (2005) 

har i arbetet med att stärka barns rätt i samhället omarbetat barnkonventionens deklarationer och 

översatt dessa till skolkontexten (ibid., s. 64-65). Resultatet har sammanställts till sex olika principer 

som gör sig adekvata inom skolans praktik. Den första principen handlar om skyddet från kränkande 

behandling i skolans alla praktiker. Den andra principen beskriver och formulerar barns rätt till i 

beslutsfattande processer. Vilket kan innebära att processerna i skolan ska vara tydliga, förståeliga och 

tillgängliga för alla elever i skolan. Den tredje principen handlar om barns rättighet att utifrån 

individuella förutsättningar få vara inkluderad i skolans praktik. Den fjärde principen beskriver barns 

rätt att få uttrycka sig. Den femte principen beskriver rätten till information och handlar också om 

rättigheten till tillgång av olika uttrycksformer och rätten att få lära sig kritiskt tänkande. Rätten till 

privatliv, integritet och autonomi beskriver den sista principen (ibid.). Samtliga principer som 

sammanfattats utifrån barnkonventionens artiklar ligger som grundpelare i skolans värdegrund och 

uppdrag som formulerats i Lgr 11 och skollagen (Skolverket, 2011; SFS 2010:800). Hur dessa 

implementeras i det demokratiska praktiska arbete som varje skola utför varje dag kan studeras mer 

ingående genom studiet av de olika praktiker och processer som ingår i skolan.   
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Hur görs elever delaktiga 
Skendemokrati eller fullt deltagande? 
Det går även att se delaktighetsarbetet som ett lärande i sig, en kunskap som kommer att gagna 

eleverna efter skoltiden och in i vuxenlivet . Skolans uppgift är därför att skapa möjligheter för elever 

till att praktisera och öva i färdigheter som rör de demokratiska processerna, som även skolans 

styrdokument uttrycker (Elvstrand, 2009, s. 37; Mårell-Olsson, 2012 s. 33; Skolverket, 2011). Hur 

görs elevers delaktiga i skolpraktiken och speciellt i processen med utvecklingsplanen som 

föreliggande studie fokuserar på? Vallberg Roth & Månsson (2008, s. 93) drar slutsatsen i deras studie 

av ca 90st utvecklingsplaner för yngre barn i förskolan och förskoleklassen, att elevernas tystnad är 

omfattande och att elevernas eventuella kommentarer inte antecknats. Utvecklingsplanernas 

utformning gav heller inte möjligheter till inflytande och delaktighet i någon större utsträckning med 

hänsyn till elevernas ålder (ibid.). Skolans intentioner att möjliggöra delaktighet i processen med 

utvecklingsplanen, kan kopplas till olika nivåer för delaktighet och inflytande. Mårell-Olsson (2012) 

tar upp olika nivåer för inflytande och delaktighet i sin avhandling Att göra lärandet synligt? 

Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation och stödjer sin analys på Patemans (1970) 

teorimodell kring inflytande och medverkan i skolpraktiker. Det centrala i Patemans modell handlar 

om att beskriva medverkan och effekter av medverkan i olika verksamheter (ibid., 67-71). 

Delaktighetsmodellen baserar utifrån tre olika förhållningssätt: skendemokrati, partiell delaktighet 

samt full delaktighet. Partiell delaktighet beskriver att parterna som ingår inte är jämlika men kan 

påverka varandra i beslutsförhandlingar, men det är den part med makt som sedan avgör vilket 

resultat/beslut som görs gällande (ibid.). Skendemokrati handlar om att … create a feeling of 

participation…(ibid. s. 69). Delaktighet och inflytande kan på så sätt formuleras i en verksamhet som 

värdegrundsord som sällan efterföljs, och ibland inte alls. Patemans modell har därför varit användbar 

för att avgränsa delaktighetsdiskursen utifrån utvecklingsplanens innehåll och form.  

Elevens rätt till inflytande, integritet och autonomi 
Utvecklingsplanen är ett dokument som handlar om elevens skolutveckling och därför är det också en 

viktig aspekt att utifrån elevens ålder iaktta relevant mått av hänsyn till elevens rätt till integritet. I 

läroplanen står det att läraren ska … hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 

och iaktta respekt för elevens integritet (Skolverket, 2011, s. 17). Undersökningar visar att ca 40 % av 

eleverna i årskurs 8 uttryckligen vill ha ökad frihet i samarbetet mellan hemmet och skolan. Många av 

eleverna ville hellre ha någon form av elevrepresentant som tredje part, istället för vårdnadshavare när 

det gäller arbetet med utvecklingsplanen (Nilsson, 2007, s. 161). Det har också visat sig att eleverna 

uppfattar utvecklingssamtalet och processen med utvecklingsplanen som ett tillfälle för läraren att 

informera och alliera med vårdnadshavare. Samtalen har fokuserats på bedömning och betyg istället 

för en trepartsdialog som även inkluderar elevens perspektiv på utvecklingsmöjligheter gällande den 

egna skolsituationen (ibid.). Forskning visar därtill att elever vill se sig som aktörer i sitt eget liv och 

inte som föräldrarnas projekt (ibid., s. 163). Det finns exempel på skolor som har arbetat vidare med 
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att stärka elevens möjlighet till integritet och autonomi, genom att låta eleverna själva bestämma 

vilken mentor de vill ha. Arbetet har visat sig vara framgångsrikt då kommunikationen och 

relationerna mellan elev och mentor blivit bättre eftersom det ofta redan innan valet fanns en 

ömsesidig god relation mellan eleven och mentorn (ibid.).  

Att fördela ansvaret 
På 1990-talet visade det sig att antalet elever i årskurs 9 som var obehöriga att söka till gymnasiet 

ökade. Undersökningar visade också att informationen om elevernas kunskapsutveckling inte nådde 

fram till vårdnadshavarna. I rapporten Utan fullständiga betyg - varför når inte alla elever målen? från 

Skolverket (2001b) sammanfattas orsakerna enligt följande; 

Förvaltningschefer och rektorer framhåller fem faktorer på individnivå som de främsta orsakerna till 
att elever lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. De fem faktorerna är familjers sociala 
problem, elevers inlärningssvårigheter, föräldrars låga utbildningsnivå, utländsk bakgrund samt 
elevers bristande motivation (ibid., s. 11). 

Bortsett från att Skolverket i rapporten förlägger orsakerna till svårigheterna i skolan på individen och 

hemmets sociala status, visar de insatser som senare föreslås ha ett relationellt perspektiv. Men hur 

skulle samverkansformer och informationen ges till vårdnadshavare som samtidigt inbjuder till 

delaktighet och inflytande? Skolverket (2007) fick i uppdrag av regeringen att följa upp det arbete som 

skolorna lagt ner på processen med utvecklingsplanen. Rapporten Hur används individuella 

utvecklingsplaner? En studie efter införandet av nya bestämmelser beskriver hur vårdnadshavare 

upplever dessa tillfällen utifrån egna erfarenheter från den egna skoltiden (ibid., s.28). Det visade sig 

också att vårdnadshavare var dåligt rustade när det gäller information och kunskap om läroplanens 

(Lpo 94) innehåll och struktur. Skolan har därför ett särskilt stort ansvar att tydliggöra och 

konkretisera dessa för eleven, såväl som för vårdnadshavaren för att stärka förutsättningarna för 

delaktighet och inflytande (ibid.). Dessutom har vårdnadshavare som har tal- och skrivsvårigheter, 

exempelvis dyslexi, sämre förutsättningar för ökat ansvar, delaktighet och inflytande när det gäller 

hela strukturen kring elevdokumentationen i skolan. Ett komplement till den skriftliga 

utvecklingsplanen skulle därför med fördel kunna finnas tillgänglig exempelvis i ljud- och 

bildupptagningar (Öquist, 2007, s. 170). Öquist (2007) menar att skolan behöver se över sättet att 

dokumentera elevens skolutveckling för att kunna möta alla grupper i samhället som finns 

representerade i skolan, inte bara de som är starka i tal och skrift. Det förutsätter att skolan som 

institution synar de processer och praktiker som försvårar delaktighet och inflytande för 

vårdnadshavare och elev.  

Delaktighetsdiskursen  
Fairclough – förmedling av makten   
Enligt Foucault är makten inte någon eller något som kan avgränsas eller beskrivas som en struktur. 

Makten kan göras synlig som en komplex struktur av relationer och handlingar (Alvesson & 
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Sköldberg, 2008, s.371). För att makten ska kunna förmedlas behövs verktyg, dessa kan ses som olika 

praktiker, som exempelvis skolans praktik, där processer som exempelvis bedömningsprocessen 

skapas och efterföljs. Foucault fyller ut beskrivningen om maktyttringar som; 

resultatet av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och mekanismer; att man i denna makt 
urskiljer ett nät av spända, ständigt aktiva relationer, snarare än ett privilegium som man skulle kunna 
inneha; att man snarare jämför den med en ständig kamp än med ett kontrakt som reglerar en 
överlåtelse eller med erövringen av ett område (ibid., 272 ).  

Dessa steg, mått, aktiva relationer och taktiska grepp beskiver Norman Fairclough genom begreppet 

technologisation av diskurser. Fairclough inspireras av Foucault teori gällande länken mellan 

socialisation och makt som han kallar för biomakten.  Biomakten fungerar genom att sociala strukturer 

som skolan gör de som ingår i den, bärare av maktyttringen (Faiclough, 2010). Technologisation kan 

därför ses som ett maktverktyg som används för att införa och ändra rådande diskurser och praktiker, 

som skolan, i önskad riktning genom aktiviteter som verkar normaliserande och disciplinerande. 

Betygssystemet kan därför ses som ett maktverktyg. Därför att betygssystemet jämför och bedömer 

elever utifrån de normer och värderingar som formuleras i styrdokumenten. Betygssystemet skapar 

därför även konkurrens mellan elever och skolor. Maktverktygen kan även kopplas som influenser av 

den nyliberaldiskurs som råder i samhället med ledord som individualitet, frihet, konkurrens och 

marknad (ibid., s.126). Delaktighetsdiskursen i skolan kan därför göras förståelig utifrån Faircloughs 

technologisation, genom att beskriva vem som initierat förändringen, vilka som påverkas av 

förändring och på vilket sätt förändringen ändrar förutsättningar i diskursen om delaktighet och 

inflytande. 

Bernstein – skolan inre maktstruktur 
För att koppla samman de förändringar som sker och skapas utanför skolans praktik har Faircloughs 

och Foucaults teorier varit användbara. Basil Bernsteins teorier förklarar principer för hur kunskap och 

maktstrukturer förs in och förvaltas av skolpraktiken. Till skillnad från Fairclough och Foucault 

avgränsar Bernstein sin teori till skoldiskursen. Delaktighetsdiskursen i skolans praktik kan därför med 

fördel beskrivas och förstås utifrån dessa teorier (Bernstein, 2000, s. 4-7). Bernstein menar att skolans 

positions som samhällets kunskapsbas och som institution, är central för produktion och 

upprätthållande av ojämlika makstrukturer. Foucaults governmentality och biomakt och Faircloughs 

technologisations fokuserar däremot på de externa diskurser som influerar skolan. Medans Bernstein 

istället avgränsar de inre logiska strukturerna i skolan och som faktiskt möjliggör exempelvis 

technologisations. Bernsteins teorimodell för skolans praktik handlar därför om en introvert analys 

(ibid.). Genom att studera skolan inre logiska struktur menar Bernstein kunna se hur den pedagogiska 

diskursen kan ändra och forma medvetandet hos de som verkar och arbetar i diskursen. Centralt i 

Bernsteins teori är därför former för kommunikation, för hur texten har skapats och vilka regler som 

råder. Teorierna beskriver även sättet som texter distribueras inom skolans praktik, hur texter ges och 

hur de ändras och hur de tas emot och därigenom ändrar insikter/förståelse och medvetande(ibid.). 

Teorimodellen byggs upp utifrån tre utgångslägen. Den första är hur de dominanta makt- och 
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kontrollprinciper genererar, distribuerar, återskapar och legitimerar dominans och maktprinciper för 

hur kommunikation sker. Den andra principen handlar om hur dessa makt- och styrningsprinciper 

reglerar relationen inom och mellan olika sociala grupper. Den tredje handlar om hur dessa principer 

skapar och samtidigt distribuerar en form av pedagogisk medvetenhet eller insikt.  (ibid.) Bernstein 

menar att dessa tre principer kan sammanfattas och ge svar på hur makt och kontroll översätts till 

principer och regler för kommunikationen i skolan (ibid.). Ett exempel på kontroll och styrning är hur 

skolor i olika regioner i Sverige styr verksamheten i olika inriktningar och med olika målfokus. 

Undersökningar har visat att vissa regioner där utbildning allmänt inte anses vara prioriterat har skolor 

mer fokus på de sociala målen som formulerats i läroplanen, än i de kunskapsinriktade skolorna i 

exempelvis storstäderna (Öquist, 2007, s.172).  I den här undersökningen har Bernsteins principer 

varit användbara för att förstå hur skolan som praktik avgränsar delaktighetsdiskursen. Principernas 

olika delar kommer att beskrivas vidare i teoridelen som följer detta avsnitt.  

Teoretiska utgångspunkter 

Diskursanalys 
En diskursanalys är studiet i språkbruket som görs synlig inom en social praktik som i den här 

undersökningen är skolan. Genom språket konstrueras representationer av vår verklighet och 

beskrivningarna bidrar till att synliggöra vilket meningsgivande sammanhang som prioriteras. Vilka 

som definierar det som är meningsfullt och vad som prioriteras i konstruktionen av verkligheten 

beskriver vilka som har makt och kontroll (ibid.).  

Simulerad delaktighetsdiskurs? 
Norman Faircloughs diskursanalytiska verktyg technologisation beskriver hur förändringar i en 

diskurs kan vara ett sätt att behålla maktstrukturer. Ett exempel på technologisation är den 

samtalsdiskurs som görs synlig i många av samhällets institutioner. Värdeord som social kompetens 

blir synonymt med att behärska maktspråkets informella framtoning (Fairclough, 2010, s. 140). 

Fairclough menar att, "’conversationalisation’ of institutional discorse – has implications for the social 

identities of, and social relationships between those who operate in them "(ibid., s.140). Förändringen 

till en samtalsdiskurs ger effekter på individen och mellan grupper, eftersom att maktrelationerna 

kvarstår samtidigt som de fått en informell karaktär. Det blir otydligt för de som inte har den sociala 

färdigheten eller den sociala kompetensen som inte känner till maktspråkets norm. I förlängningen 

riskerar strategin dessutom att underminera uppriktighet, förtroende och förutsättningar för det 

genuina samtalet. Denna aspekt är särskilt intressant med tanke på processen med utvecklingsplanens 

position utifrån trepartssamtalet intentioner om full delaktighet och inflytande. Skolans intentioner att 

vara kontrollerande, styrande genom olika technologisations och samtidigt utveckla 

delaktighetsdiskursen och inflytandet, kan visa sig skapa motsättningar. Att marknadsdiskursen med 
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konkurrens, mål- och resultatinriktning har influerat delaktighetsdiskursen i utvecklingsplanerna som 

undersökts rent språkligt och formmässigt kan förstås genom Faircloughs technologisation. Det som 

också är karaktäriserande för technologisation är behovet av specialister som beskriver förändringen 

och kan i det här sammanhanget gällande utvecklingssamtalet, direkt beskrivas av lärares/mentorers 

behov av vägledning och utbildning i samtalsmetodik. Det vill säga det uppstår ett behov av ny 

kunskap som förs in i skolpraktiken genom experter (ibid., s. 138) 

Skolpraktiken 
Maktrelationer i skolan 
För att förstå hur technologisation gällande delaktighetsdiskursen gestaltar sig i utvecklingsplanen har 

Bernsteins teorier varit användbara. Begreppet classification eller klassificering beskriver relationerna 

mellan kategorierna i en diskurs eller mellan diskurser, exempelvis mellan lärare och elev eller 

relationen mellan lärare och vårdnadshavare. Relationernas förhållande till varandra eller mellan 

varandra är det som klassificeringen beskriver (Bernstein, 2000, s. 104-105). Stark klassificering 

innebär att kategorierna har tydliga identiteter, unika röster och egna speciella regler för interna 

relationer. Maktrelationer kommer att oavsett om klassificering är stark eller svag att synas. Som ett 

exempel på svag och stark klassificering kan en skola med svag klassificering visa en alternativ 

maktstruktur där en alternativ maktbas kan formas som exempelvis lokala styrelser med 

föräldramajoritet (Bernstein, 2000, s.11; Nilsson, 2007, s.172-182). En skola med stark klassificering 

har tydliga gränser mellan grupper och tydliga identiteter i grupperna, de hålls således isär. Frågan 

som kan ställas är varför eller för vems intresse en stark eller svag klassificering utvecklas och varför 

hålls kategorierna intakta? Eller för vems intresse ska de försvagas? De olika former av 

kommunikation som finns och som sker inom skolan, följer principen för klassificering svag eller 

stark, dessa former visar på hur maktrelationerna översätts till principer.  

Villkor för delaktighetsdiskurs 
Genom begreppet framing -inramning analyserar Bernstein hur olika former av kommunikation 

legitimt antas i en pedagogisk praktik samt hur den lokala interaktionen mellan exempelvis lärare och 

elever eller lärare och vårdnadshavare, ser ut och kontrolleras. Klassificering beskriver på vilket sätt 

kommunikationen möjliggörs medans inramning beskriver förhållandet och regler hur 

kommunikationen eller meddelandet förs fram (Bernstein, 2000, s.12). Därtill är klassificering 

begreppet som beskriver diskursens avgränsningar medans inramning beskriver hur diskursen 

upprätthålls och av vem. Inramning är ett antal kontrollprinciper som bestämmer på vilket sätt 

kommunikation sker, i vilken ordning, hur frekvent, vilka kriterier som gäller samt kontrollen över den 

sociala praktik där kommunikation och överföring av meddelande görs möjlig (ibid., s. 13). 

Förhållandet kan också beskrivas som en skola med stark inramning har en tydlig pedagogisk praktik, 

regler och instruktioner är explicita. I en skola med svag inramning är dessa strukturer osynliga för de 

flesta, man har kallat dessa skolor för progressiva (ibid.). Bernstein menar att genom att analysera hur 
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förändringar sker i en diskurs kan intentionerna med förändringarna synas. De två frågor som han 

ställer är; vilken grupp är ansvariga för att initiera förändring, de dominanta eller de dominerade? Om 

värderingar försvagas, vilka förblir starka genom förändringen? Inramning och klassificering reglerar 

villkoren och formerna för officiellt utarbetade koder inom skolan. Bernstein menar därför att det som 

sker mellan dessa två modeller skapar en ideologi, som han menar inte är ett direkt innehåll utan består 

av hur relationer i den pedagogiska diskursen skapas och förverkligas (ibid., s.16). För att förstå hur 

det som kommuniceras och de regler som görs gällande, påverkar mottagaren har Bernstein 

kompletterat med två verktyg. Verktygen kan användas för att förstå vilka villkor som olika grupper i 

skolan ges att ta del av delaktighetsdiskursen. Mottagaren i den här undersökningen beskriver elevens 

och vårdnadshavares grad av recognition rule – igenkänningsfaktor. Igenkänningsfaktorn beskriver 

hur individerna har möjlighet att känna igen det specifika och väsentliga i skolkontexten. Man kan 

säga att igenkänningsfaktorn beskriver vad som krävs och möjliggör att individer i skolkontexten kan 

”läsa av” det som förväntas. I skolan kan de grupper som är tysta eller inte talar för sig eller på annat 

sätt ställs utanför normen av en god elev, ha en låg igenkänningsfaktor (ibid., s. 17).  Bernstein menar 

att igenkänningsfaktorn är direkt kopplad till maktrelationer. Koppling görs därför mellan de elever 

som tillhör marginaliserade grupper i samhället och låg igenkänningsfaktor (ibid.). Det ska därtill 

tilläggas att det inte är ovanligt att individer tillhörande de marginaliserade grupperna i samhället är 

medvetna om samhällets maktrelationer och kan därför ha hög igenkänningsfaktor. Trots det har 

samma individer sällan tillgång till vad Bernstein beskriver som realisation rule. Realisation rule är 

det andra verktyget som beskriver regler för insikt om hur individer medvetandegör, förstår och 

uttrycker det som är meningsfullt i en skolkontext. De elever som inte har förvärvat reglerna för insikt, 

får därmed svårt att uttrycka sig legitimt i tal eller i skrift, som skolan förväntar sig i vissa 

sammanhang (ibid.).  Sammanfattningsvis beskriver igenkänningsfaktorn vad som är relevant och 

regler för insikt beskriver hur sammanhang och mening skapas i text och tal. Dessa verktyg har varit 

användbara i analysen av utvecklingsplanernas innehåll, och ibland brist på detsamma och hur 

delaktighetsdiskursen gestaltas i text och form.  

Metod  

Val av metod 
Språket i en diskurs, både det talade och det skrivna är verktyg som skapar ideologier, relationer och 

identiteter. Genom det kritiska diskursanalytiska förhållningssättet kan just tolkningen av språket 

undersöka hur den kommunikativa händelsen upprätthåller, ändrar och skapar kunskapsregimer 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 73). Den kommunikativa händelsen i den här undersökningen 

är utvecklingsplanen och den teoretiska basen utgörs av Foucaults teorier om makt- och 

kontrollprinciper. För att beskriva delaktighetsdiskursen och för att besvara undersökningens första 
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frågeställning, hur delaktighetsdiskursen i utvecklingsplanerna kan beskrivas, har jag använt mig av 

Faircloughs teknik technologisation som ramverk. Patemans delaktighetsmodell och Bernsteins teori 

för analys av skolans pedagogiska praktik har varit kompletterande verktyg för att analysera och 

beskriva delaktighetsdiskursens förutsättningar och avgränsning i utvecklingsplanerna.   

Urval 
Insamling av utvecklingsplaner 
Till att börja med togs kontakt med ca 18 skolor. Ett informationsbrev skickades till skolans rektor, 

studierektor och till representanter i lärarlag, för att på så vis även rikta frågan till lärare/mentorer som 

faktiskt är de som skapar utvecklingsplanerna (Bilaga 1). Efterföljande samtal till respektive skola gav 

inga resultat, och samtliga skolor nekade till medverkan i studien. Eftersom utvecklingsplanen är en 

offentlig handling rådgjorde jag även med skolverket för att få tips om tillvägagångssätt. De hänvisade 

till grundskolecheferna i respektive stadsdel. Jag tog då kontakt med grundskolechefernas sekreterare 

per telefon. Utan resultat. Sedan fick jag av en slump, genom en kurskamrat, kontakt med en rektor 

som gav mig tillgång till underlaget för analysen.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
Eftersom varje utvecklingsplan kan innehålla sekretesskänslig information krävs en manuell 

genomgång av varje dokument innan de kan lämnas ut. Samtliga dokument som har analyserats har 

avidentifierats enligt vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Varken elevens namn, 

vårdnadshavare eller annan sekretesskänslig information finns synliga. Undersökningen har också 

tagit hänsyn till att inte namnge skolan eller lyfta fram attribut som kan kompromissa skolans och 

elevernas integritetsskydd. Samtycke till att delta studien och rätten att nyttja informationen i 

utvecklingsplanerna enligt formulerat syfte och informationssamtal, medgavs per telefon (Rektor, 

2012; Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14).    

Empiri 
De utvecklingsplaner som har studerats är skrivna för elever i årskurs 6 till årskurs 8. Två tjejers (T) 

och två killars (K) utvecklingsplaner. Utvecklingsplaner är skrivna för fyra elever och omfattar tre 

utvecklingsplaner per elev. Sammanlagt har tolv utvecklingsplaner studerats, åtta skrivna i formulär 

och fyra A-4 ark skrivna i löpande textform.  

Elev VT- Åk 6  HT- Åk 7  VT- Åk 7  VT- Åk 8  HT- Åk 8  

T1 Formulär   Formulär A-4 

T2 Formulär  Formulär  A-4 

K1 Formulär  Formulär  A-4 

K2   Formulär Formulär A-4 

Utvecklingsplanerna är skrivna mellan åren 2008-2012. Samtliga utvecklingsplaner har valts ut av 
skolans rektor.  
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Genomförande och analysförfarande 
Att formulera en forskningsfråga 
Jag hade bestämt mig för att analysen skulle ha ett delaktighetsperspektiv innan jag fått tillgång till 

utvecklingsplanerna. Alternativa eller kompletterande perspektiv som intresserade mig för studien var 

genus-, ålders- och en förändringsstudie över tid. När jag väl hade fått utvecklingsplanerna blev det 

tydligt att i förhållande till undersökningens storlek och tidsåtgång var avgränsningen till ett 

perspektiv, delaktighet, nödvändig. 

Analysstruktur 
Efter att ha läst utvecklingsplanerna ett flertal gånger utgjordes anteckningar och nyckelord den 

initiala analysgrunden, som jag senare sorterade under olika rubriker. (Bilaga 2). Jag använde mig av 

rubriker som Delaktighet, Makt, Kontroll, Angränsande diskurs. Analysschemats innehål kunde sedan 

delas upp i tre olika grupper som följer Bernsteins modell för diskursanalytisk struktur. Grupperna 

besvarar vilka relationer som syns, vilken teoribas som analysen använder samt vilka regler för 

utvecklingsplanen som görs synliga utifrån dess textmässiga innehåll och form. Analysschemat och 

anteckningarna bildar trådarna mellan valda teorier och empiri och knyts samman genom 

undersökningens resultat och analys. En anteckning/nyckelord kan på så vis ha trådar som berör 

samtliga rubriker i analysschemat, exempelvis ”hemmet involveras men ej hur”(T1).  

Hur syns interaktion och strukturella relationer 
Analysen studerar delaktighetsdiskursen genom att undersöka och förtydliga de interaktioner och de 

strukturella relationer som synliggörs i utvecklingsplanerna ur språkligt hänseende. Technologisation 

är det verktyg som använts för att beskriva de strukturella relationer utanför skolpraktiken som 

påverkar förutsättningar och möjligheter för delaktighet och inflytande i utvecklingsplanerna. Den 

analysen bildar på så vis ramen för hur delaktighet görs i skolpraktiken. Delaktighetsdiskursen 

kompletterande form ges utifrån skolans styrdokument, barnkonventionen och med hjälp av Patemans 

delaktighets modell. Bernsteins teorier om klassifikation och inramning beskriver hur interaktionen 

kan se ut, vilka regler som gäller samt vilka positioner som elev och vårdnadshavare har i processen. 

Sammantaget ger verktygen möjligheten att studera delaktighetsdiskursen i skolans praktik utifrån 

utvecklingsplanernas form och innehåll. I analysschemat har relationerna representerats av 

rubriceringen angränsande diskurser och makt. Ett exempel under rubriken angränsande diskurs – 

”utförlig kommunikation” (K1) och under delaktighet – ”elev/vårdnadshavare ej ifyllda”. Under 

anteckningar ”ej interaktion med vårdnadshavare ”(T2) (Bilaga 2). 

Teoribas 
Foucaults teorier om principerna för makt och kontroll används för att synliggöra utvecklingsplanens 

struktur, innehåll, det som skrivs fram och det som lämnas oskrivet utifrån ett delaktighetsperspektiv. 

Governmentality är det begreppet som synliggör hur maktprinciperna införs och sedan återskapas i 

exempelvis skolpraktikens utvecklingsplaner. I analysschemat syns teoribasen representerad under 
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samtliga rubriker och under anteckningar. Ett exempel är under rubriken anteckningar, ”disciplinering 

(T2)” (Bilaga 2).  

Översätta kontrollprinciper  
Avgränsningen för delaktighetsdiskursen gör även genom Bernsteins begrepp om inramning och 

klassificering. Förutsättningar för delaktighetsdiskursen kan tydliggöras med Bernsteins teorier för 

igenkänningsfaktor och regler för insikt, vilka beskriver hur text och form avgränsar delaktighet och 

möjlighet till inflytande för elev och vårdnadshavare. Sammantaget används verktygen för att 

synliggöra och ge en kompletterande och bred analys av kontrollprinciper i processen med 

utvecklingsplanen. I analysschemat syns kontrollprinciper under rubriken kontroll, och under 

anteckningar syns ett exempel ”Disciplinering”(T2). 

Tillförlitlighet och validitet 
Diskursanalysen är ett verktyg som likt andra kvalitativa undersökningsmetoder inkluderar och 

influeras av forskarens egna värderingar och åsikter. Det är med andra ord inte möjligt att helt lägga 

ifrån sig sina egna värderingar och synsätt på världsbilden. Världsbilden baseras på forskarens egna 

erfarenheter, förförståelse, kunskaper och åsikter vilka generas och återskapas på det sätt som 

undersökningens data analyseras och tolkas. Det är därför rimligt att ett inta ett skeptiskt och reflexivt 

förhållningssätt till undersökningen analys och underlag (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 148). 

Analysen av det undersökta materialet är med andra ord en tolkningsmöjlighet av många. 

Utvecklingsplanerna är upprättade i en skolkontext som den här undersökningen inte haft syftet att 

studera. Utvecklingsplanen kan ses som ett pussel med många bitar. En viktig del i sammanhanget är 

utvecklingssamtalet och det fysiska mötet vilket rymmer variabler som känslouttryck, kroppsspråk och 

miljön, och som tillsammans skulle kunna bidra till en helt ny tolkning av helheten. Det som den här 

undersökningen presenterar är vilka handlingsmöjligheter som syns inom delaktighetsdiskursen utifrån 

utvecklingsplanerna som studerats, för elev och vårdnadshavare (ibid., s.150). Det är därför är inte 

studiens syfte att visa möjligheten till generaliserbarhet, utan bidra med nya tolknings- och 

förändringsmöjligheter. För att skapa en förståelig analysprocess av utvecklingsplanerna har 

resultatbeskrivningen noga kopplats samman med tolkningsredogörelser. De analytiska påståendena 

ska skapa ett sammanhang och därför har det varit väsentligt att utlämna det som inte har varit relevant 

för undersökningens syfte och frågeställningar (ibid., s. 123).  

Tillförlitlighet 
Reliabilitet är begreppet som används för att beskriva om en undersökning utifrån den process som är 

beskriven i metod och genomförande är möjlig att göra om och då nå ett likvärdigt resultat. I kvalitativ 

forskning används uttrycket tillförlitlighet med liknande innebörd. Tillförlitlighet uppnås när det går 

att följa tolkningsarbetet i analys och att teori och att tidigare forskning underbygger resultatet med en 

stabil grund, vilket varit min intention och ambition. Att tydliggöra de begrepp, analysverktyg och 

analysschemat som legat till grund för analysförfarandet har varit mitt sätt att bidra med transparens 
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(ibid., s. 122- 123). Som komplement till analysschemat har jag använt mig av anteckningar och 

kommentarer för att uppnå ett konsekvent arbetsflöde.   

Validitet 
Den kvalitativa undersökningens validitet beskriver hur resultat och analys kan ge liv och besvara 

forskningsfrågorna och syftet med undersökningen (Winther Jörgensen & Philips, 2000, 122-123). Det 

som i den här undersökningen visat sig tydlig genom empirin, är att det finns en delaktighetsdiskurs 

gällande utvecklingsplanen innehåll och form. Det finns även en koppling mellan 

delaktighetsdiskursen till marknadsdiskursen som råder i samhället. Det som stöder undersökningens 

resultat är att tidigare forskning bekräftar den bilden med fler nyanser av delaktighetsdiskursen än 

väntat.  

Metodreflektion 
Undersökningen av utvecklingsplanerna har gett mig en möjlighet att sätt mig in i arbetet utifrån ett 

kritiskt perspektiv och bidragit med ge en kompletterande bild av hela processen. Diskursanalysen har 

på så sätt varit ett perspektiv på hur delaktighetsarbetet görs i skolan utifrån det undersökta materialet. 

Utmaningen med diskursanalys som metod är att den också är en teoretisk utgångspunkt. Därför är 

förståelsen av metoden lika viktig som teorin och kan stundtals vara mödosamt att sätta sig in i. Mitt 

sätt att förstå diskursanalys som metod och teori, kan beskrivas som ett ofärdigt pussel med många 

tänkbara bildmotiv. Bildmotiven välj utav undersökaren och färdigställs utifrån forskarens preferenser 

(förförståelse och erfarenheter). När pusselbitarna ska sättas samman väljs oftast hörnbitarna ut först 

och de representerar utifrån min bild av diskursanalysen, forskningsfrågorna. Valet av 

forskningsfrågor bildar således hörnstenarna som undersökningen sedan byggs vidare på. Därefter 

väljs kanterna mellan hörnbitarna, vilka kan beskrivas som de begrepp, tidigare forskning och 

perspektiv som kan bilda ramverket för undersökningen. Slutligen är det undersökningens empiri, 

tillsammans med tidigare forskning som genom metoderna gör pusselbitarnas former synliga. När väl 

formerna sätts sammans med stöd av teorierna så kan undersökningens resultat träda fram. En 

diskursanalys är studiet av text, tal (transkriberat tal) och tecken. Det innebär att det som analyseras är 

skrivet och har en statisk form i tecknet och en betydelsedel som är formbar beroende på mottagare. 

Det talade språket som inte transkriberas är jämförelsevis formbart och flyktigt det går att lägga till 

eller ångra det som sagts. Texten däremot bekräftar utsagor vilket kan skapa laddning eftersom den 

kan på olika sätt påverka avsändaren och mottagaren. Fairclough beskriver textens möjlighet till 

inverkan som både som stabil och instabil samt representant för kontinuitet men även förändring 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.78). Det synsättet skulle kunna ligga tillgrund för att beskriva 

orsaken till de svårigheter som jag upplevde när jag begärde skolledare att lämna ut utvecklingsplaner 

för studien. Skolledarnas ovilja till att lämna ut utvecklingsplanerna för denna studie och i en tidigare 

studie som jag genomförde gällande åtgärdsprogram, kan ses som ett uttryck för osäkerhet kring 

dokumentens instabila/stabila form. Instabiliteten för hur dokumenten kan tolkas och lyftas fram kan 

också kopplas till den marknadsdiskurs där föräldrar och elever är kunder och föremål för 
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marknadsföring. Utifrån perspektivet som undersökande student uppfattar jag motståndet från 

skolledarna som mycket problematiskt. I den meningen att om inte undersökning görs i alla 

samhälleliga institutioner hur ska vi då upptäcka behov av förändring eller lyfta fram goda exempel på 

processer och procedurer? Syftet med offentlighetsprincipen är förutom instrument för delaktighet och 

inflytande, dessutom som regeringen beskriver att; 

Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i myndigheternas verksamhet skapar garantier mot 
maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Myndigheternas verksamhet angår oss alla. Medier och 
andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad myndigheterna själva 
väljer att informera om (Regeringen, 2004) 

Resultat och analys 

Utvecklingsplan eller affärsdokument 
De flesta utvecklingsplanerna som har analyserats är ifyllda formulär och några är vanliga A-4 ark. 

Högst upp på formulären finns textfältet namn för elevens personuppgifter under ges övriga parter rum 

fylla i sina namn under fältrubriken ”Närvarande”(Bilaga 3). Fältens obestämda form som namn 

närvarande istället för explicita rubriker som vårdnadshavare eller elev eller mentor/lärare, ger 

formuläret ett otydligt syfte. Närvarande syftar enligt min tolkning på de parter som vid tillfället kan 

närvara och ger mindre värde än bör närvara, eller faktiskt helst förutsätter närvaro. 

Utvecklingssamtalet förutsätter att alla tre parter finns representerade, eleven, vårdnadshavaren och 

läraren/mentorn. Textfältet beskriver inte att det finns förväntningar på samtliga parters delaktighet 

och kan därför tolkas som oklara och otydliga. Utifrån Faircloughs teori om technologisation kan 

otydligheten i formulärets utformning kopplas till begreppet ”Design and projection of context-free 

discours techniques”, vilket betyder att formuläret inte tydliggör vilka parter som förväntas närvara, 

varför och eller hur (Fairclough, 2010, s. 138). Det förstärker bilden av att de vårdnadshavare och 

elever som inte är insatta i utvecklingsplanens process ges, utifrån formulärets design, oklara signaler. 

Genom formulärets och A-4 arkens kontextfria design får delaktighet och inflytande en dold roll, 

synlig och meningsfull enbart för de insatta(ibid.). Utvecklingsplanen ska dessutom sammanfatta 

överenskommelser som parterna träffat och bör därför tydliggöra vilka parterna faktiskt är, vem som 

ansvarar för vad som överenskommelsen beskriver och hur det sedan ska följas upp. Min tolkning är 

att dokumentets giltighet mellan parterna försvagas genom otydligheten kring vilka parterna bör vara. 

Överskådligt ger formuläret dessutom asscosiationer till ett relativt anonymt affärsdokument, eftersom 

det i formuläret inte framgår att det är en skolkontext som avses och det heller inte går att hitta några 

kopplingar alls som pekar på läroplanens eller kursplanernas målformuleringar. Formuläret skulle 

enligt min tolkning kunna avse en plan för vem/vad som helst i vilket företag/insititution som helst om 

det inte hade stått ”elev” och ”förälder” allra längst ner på formuläret. Influenserna av 

marknadsdiskursen ger också en bild av en delaktighetsdiskurs, som av de vårdnadshavare som förstår 

utvecklingsplanens syfte och arbetsgång samt känner igen formulärets struktur, får företräde. Det går 
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att beskriva delaktighetsdiskursen utifrån Faircloughs technologisation som i detta fall avgränsar sig 

mot de vårdnadshavare som inte behärskar den individualistiska, kommunikativa och 

konkurrensdrivna marknadsdiskursen (ibid., s. 40). När utvecklingsplanerna analyserades var det 

också tydligt att i de A-4 arken som skrivits utifrån ett löpande text format, har läraren bifogat en 

kommentar i slutet av vare utvecklingsplan. Några exempel är ”Kom igen”(K2), ”Glöm aldrig att du 

kan bli vad du bestämmer dig för att bli. Go go go”(K1), ”…/Du kan bli vad du vill bli!!!.../”(T1). 

Lärarens/Mentorns inspirerande meningar i slutet kan beskrivas som omtänksamhet och förmedling 

dennes förväntningar men även att möjligheterna att lyckas skapas av eleven själv. Kommentarerna 

blir problematiska enligt min tolkning eftersom de flesta av utvecklingsplanerna har mycket lite samt 

relativt vag beskrivning och metodisk vägledning, till eleven och vårdnadshavare. Skolverket (2001a) 

beskriver att lärarens otydlighet riskerar att 

många av de eleverna känner sig lurade. De har blivit invaggade i någon tro att de kommer mogna till 
eller lärarna har sagt att du är bara lite lat, om du lägger på ett kol… De har liksom inte fått någon 
meningsfull feedback eller återkoppling om hur de har utvecklats under hela den här tiden (ibid. 
s,14). 

 Sammantaget ger formuläret och A-4 arken otydliga förväntningarna på elevers och vårdnadshavares 

deltagande. 

Överenskommelse? 
Utifrån Bernsteins teori om klassificering ger formuläret och A-4 arken, intrycket av en stark 

klassificering vilket innebär att det är tydligt att utvecklingsplanen ägs av läraren/mentorn. Min 

tolkning grundas dels på att det inte finns något textfält där eleven eller vårdnadshavarens får utrymme 

att själva notera överenskommelser och kommentarer och dels för att det dessutom är läraren/mentorn 

som har antecknat samtliga handskrivna utvecklingsplaner (en och samma handstil) (Bernstein, 2000, 

s. 104). Klassificeringen görs även tydlig eftersom vårdnadshavare och elev endast har ett designerat 

fält för deltagande, fältet där överenskommelserna ska bekräftas genom parternas namnteckning(ibid.). 

Bilden görs också gällande i de A4-arken som är i löpande text form där läraren/mentorn tilltalar 

eleven med du, därtill går det att anta att det är mentor/lärare som skrivit innehållet. För att återkoppla 

till Faircloughs technologisation kan bristen på avsatt textfält i formuläret för alla parters medverkan, 

mer simulera delaktighetsdiskursen än initiera eller förutsätta deltagande och inflytande (Fairclough, 

2010, s. 140). Det gör att formulärets textfält ger företräde till lärarens/mentorns tolkning och 

språkliga förmåga att lyfta fram elevens och vårdnadshavares synpunkter och åsikter, utifrån sina ord 

och formuleringar. Det råd som Skolverket ger och som gäller för den skriftliga utvecklingsplanen är 

att Överenskommelser mellan läraren, eleven och vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid 

dokumenteras i utvecklingsplanen (Skolverket, 2012, s.11). Det som skrivs i utvecklingsplanerna bör 

därför ha tre olika perspektiv i någon mening, och som inte funnits i undersökningen. Däremot går det 

att anta att överenskommelser och åsikter faktiskt yttrats i utvecklingssamtalet men sedan inte noterats 

i dokumentet, vilket i sådant fall skulle kunna förklaras som partiell delaktighet, utifrån Patemans 
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teorimodell för delaktighet och inflytande (1970, s.70). Tolkningen grundas på att det synbart är 

mentorn/läraren som författat innehållet i utvecklingsplanerna och där texterna i respektive 

utvecklingsplan dessutom övervägande består av kortfattade kommentarer som ytterst tveksamt kan ge 

mening och tydlighet för någon annan än läraren/mentorn (Mårell-Olsson, 2012, s.18, s.186). Detta 

kan kopplas till den undersökning som Skolverket (2007) genomförde och där lärare som intervjuats 

om deras arbete med utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet, beskrivit en osäkerhet kring 

formuleringar samt vilken information som ska ingå utvecklingsplanen (ibid.). I analysen skulle den 

kunskapen ligga till grund för en möjlig förklaring till varför elevers och vårdnadshavares delaktighet 

och inflytande inte synts i de undersökta utvecklingsplanerna. Utvecklingsplanerna utgör summan av 

de skriftliga omdömena och utvecklingssamtalet men för att få en helhetsbild av elevens studiemiljö, 

behöver samtliga ämnen beaktas. Sammanfattningsvis ger de undersökta utvecklingsplanerna 

information om utvecklingsmöjligheter gällande endast två ämnen, SV och SO (T1-2;K1-2). En rimlig 

förklaring kan vara att utvecklingsplanerna är skrivna av elevernas SV - och SO -lärare. Det gör att 

utvecklingsplanerna inte alls syftar till att inkludera hela elevens skolmiljö utan en bråkdel av 

kunskapsämnena. Det kan också vara så att övriga ämnena kan ha bearbetats muntligt i 

utvecklingssamtalet, eller att det faktiskt inte funnits utvecklingsbehov i andra ämnen för eleverna, 

vilket förmodligen är osannolikt men ändå en möjlighet. Sett utifrån elevens rätt till information om 

beslutprocesser som rör den enskilde eleven, är att den överenskommelsen som eleven och 

vårdnadshavaren signerar är ofullständig och inte adekvat i förhållande till de riktlinjer som skolverket 

enligt skollagen rekommenderat att följa (Skoverket 2012). Utifrån det perspektivet är 

utvecklingsplanerna ett uttryck för en skendelaktighetsdiskurs, och förstås utifrån Patemans 

skendemokratiska princip, där deltagarna inte ges möjlighet till delaktighet, eftersom processen 

presenteras fragmentariskt vilket omöjliggör full förståelse, insyn och därigenom inflytande och 

delaktighet (Pateman, 1970, s. 69). Det sista textfältet har rubriceringen 

Överenskommelser/kommentar och därefter en lista på valbara rubriker inga ytterligare åtgärder 

behövs, åtgärdsprogram upprättas, anmälan till elevvårdssamordnare och övrigt. I kolumnen intill 

finns ett textfält för underskrift, under textfältet står det (ämne/n). Det är oklart vad detta betyder och 

förstärker formulärets otillgänglighet för de som inte är insatta i processen, vilket förstärker bilden av 

skendelaktighetsdiskursen.  

Viktigast att jobba vidare med…  
Möjligheten att dokumentera det som parterna diskuterat och kommit överens om finns under 

textfältet; Vad är viktigast att arbeta vidare med?(Bilaga 3). Formuleringen vad är viktigast associerar 

till att välja eller prioriterar vissa delar och lämna andra därhän. Det leder till att undra hur urvalet att 

prioritera område skett, vem som valt och varför sociala - eller kunskapsmässiga mål prioriterats? 

Dessa frågor dyker upp eftersom det mycket sporadiskt och kortfattat antecknas i detta fält. 

Utvecklingsplanernas beskrivning om vad eleven behöver arbeta med, beskrivs i formulären mycket 
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kortfattat. Det gör att det är svårt att veta vilka moment i respektive ämne som avses, hur 

utvecklingsarbetet ska genomföras och med vilka metoder. A4-arken har däremot mer textinnehåll och 

kan i de två ämnen som de tar upp, mer fungera framåtsyftande och vägledande. Formulärens 

kortfattade och otydliga anteckningar försvårar för eleven och vårdnadshavare att återgå till 

utvecklingsplanen för att utvärdera av utvecklingsarbetet. Det går också förstå att anteckningarna 

utifrån den maktposition som läraren/mentorn i förhållande till elev och vårdnadshavare, traditionellt 

sett redan har. Genom att läraren använder ett kortfattat och ospecificerat språkbruk görs parterna 

beroende av läraren/mentorn, som expert, för att tydliggöra elevens utvecklingsplans textmässiga 

innehåll och mening (Assarsson, 2009, s. 80; Andreasson & Asplund Carlsson, 2012, s.43-45). Det går 

också att förstå otydligheten i textfältets rubricering om vad som är viktigast att jobba vidare med, 

enligt Bernsteins teori om inramning som i det här fallet är starkt, eftersom det är läraren/mentorn som 

i utvecklingsplanerna beskriver och därigenom bestämmer vad som ska prioriteras för respektive elev i 

utvecklingsplanerna (Bernstein, 2000). Exempelvis i den utvecklingsplan för eleven som tre år i rad 

prioriterar elevens uppförande framför kunskapsmässiga utvecklingsmål (T2). Med svag 

igenkänningsfaktorn i de otydligt formulerade utvecklingsplanerna kan meningen och syftet med 

utvecklingsplanen kompromissas, enligt Bernsteins realisation rules, regler för insikt (Bernstein, 

2000). För att skolan som institution ska kunna möta alla elever från olika grupper i samhället, 

behöver skolans processer vara dynamiska. För de elever och vårdnadshavare som inte har erövrat det 

som Bernstein kallar för realisation rule, regler för insikt, kan utvecklingsplanens som studerats, syfte 

därtill verka otydligare än nödvändigt (ibid.). Att tidigt i elevens skolgång systematisera och ge en 

kontinuerlig återkoppling till vårdnadshavare är utvecklingsplanens syfte, liksom innehållets tydliga 

koppling till de lokala - och nationella målsättningarna för elevens utveckling (Andreasson & Asplund 

Carlsson, s.39). I de undersökta utvecklingsplaner är den progressionsbilden ytterst vag och näst intill 

obefintlig när det gäller de utvecklingsplaner som skrivits utifrån formuläret. Syftet är att 

”utvecklingsplanen ska tydligt visa elevens kunskaper utifrån kunskapskraven” (Skolverket, 2012, 

s.12). Skolverket (2007) beskriver sammanfattande utifrån deras undersökning om utvecklingsplanen 

att en riskfaktor för en god utveckling är bristen på tydlighet gällande utvecklingsplanens relation till 

andra dokument (ibid., s.39). I föreliggande undersökning kan det göras synligt eftersom 

utvecklingsplanen utformning och i de flesta fall innehåll, ger intryck av att ta avstamp varken i de 

skriftliga omdömena från övriga lärare eller i anteckningarna från elev eller vårdnadshavares 

synpunkter från utvecklingssamtalet Sammantaget framgår bilden som genom realisation rules, eller 

regler för insikt kan ge en svag kontur till en skendelaktighetsdiskurs utifrån utvecklingsplanernas 

form och delvis innehåll.  

Vem gör vad? 
Vilka förväntningar på elevens och vårdnadshavares medverkan i processen med utvecklingsplanen 

ingår i det som Bernstein klassificeringssystem beskriver i en skolmiljö. Och hur kan förväntningarna 
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omsätts i ord och handling kopplas till igenkänningsfaktorn och tydliggörs av de rådande 

maktrelationerna i skolan (Bernstein, 2000, s. 17). I formulären är beskrivningarna på vad som ska 

göras av vem ytterst sparsamma. Som ett exempel, ”stavning-T1+skolan+hemmet”(T1), vilket inte 

tydliggör ansvarsfördelningen och inte heller beskriver någon metod. Elever och vårdnadshavare som 

inte har realisation rule, det vill säga insikten att omsätta textens innebörd till möjligheter för handling 

riskerar, ”These children in school, then will not have aquired the legitmate pedagogic code, but the 

will have aquired their place in the classificatory system (Bernstein, 2000, s. 17). Bernstein menar att 

de elever som inte erövrar den pedagogiska koden hamnar utanför elevnormen. De elever och 

vårdnadshavare kan läsa av vad som förväntas och har tillgång till reglerna för insikt kan därför förstå, 

medverka och ha inflytande i processen (ibid.). Genom framskriven otydlighet i syfte, form och 

mening blir utvecklingsplanen ett verktyg att upprätthålla gränser mellan mentor, elev och 

vårdnadshavare i processen, just gränssättningar och bristen på insyn och delaktighet i hela processen 

bildar ett förhållande med maktobalans (Bernstein, 2000 s.11; Andreasson & Asplund Carlsson, 2012, 

s.58). Det är känt att alltsedan utvecklingsplanen infördes har det uppstått tveksamheter kring 

utvecklingsplanens struktur, arbetsgång och syfte(Skolverket, 2007, s.7). Utifrån den förståelsen kan 

analysen av utvecklingsplanernas innehåll beskrivas som otydliga och ibland undermålig gällande den 

framåtsyftande planeringen för elevernas skolutveckling. Men det kan även finnas ytterligare ett 

perspektiv på avståndet mellan hemmet och skolan, det kompensatoriska (Nilsson, 2007, s. 99). 

Läraren kan exempelvis genom språklig exkludering av vårdnadshavare själv kompensera deras roll, 

vilket innebär att läraren övertar vårdnadshavarens ansvar för elevens skolutveckling. Läraren 

(miss)tolkar att vårdnadshavaren inte har tillräckligt med engagemang och omsorger för barnets 

skolutveckling. Istället för att inkludera vårdnadshavaren så undviker och ignorerar läraren 

vårdnadshavaren. Förhållningssättet är vanligare när det gäller föräldrar som kommer från en annan 

kultur än den egna. (ibid.). Bernstein menar i anslutning till det att det är vanligt vårdnadshavare från 

en annan kultur eller annan klasstillhörighet, än den som skoldiskursen reflekterar bidrar till att minska 

regler för insikt och igenkänningsfaktor, vilka minskar möjligheten till inflytande och därigenom 

delaktighet (Bernstein, 2000). 

Tilltal och ägarskap 
De utvecklingsplanerna som är skrivna i löpande text form har en struktur av två synliga delar, SV och 

SO. Min tolkning är att det finns en möjlighet att utvecklingsplanerna istället är skriftliga omdömen i 

SV och SO, eftersom innehållet inte syftar till en övergripande bild av elevens skolutveckling eller inte 

heller skulle kunna vara ett protokoll från utvecklingssamtal. Men förklaringen kan även kopplas till 

den undersökning som Skolverket (2007) genomförde och som visade på att det fanns en tydlig bild av 

lärares bristande kunskap i att upprätta utvecklingsplaner. Det framkom även att det kräver kompetens 

för att upprätta en utvecklingsplan, Trots det har två av tre lärare inte fått någon kompetensutveckling 

för IUP (Skolverket, 2007, s.57). Vidare går det att läsa i de undersökta utvecklingsplanerna som är 
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skrivna som löpande text, att varje stycke inleds med en bekräftelse på tidigare erhållna kunskapsmål, 

”Du har lätt för stavning”(T2), ”Du når målen i svenska”(K2), ”Din hörförståelse i svenska är god… 

och du kan dra slutsatser” (K1). Att använda det informella du ger en bild av lärarens/mentors närvaro 

och förmedlar intimitet. Att adresseras du kan vara problematiskt eftersom formuleringen skapar en 

bild av hur omgivningen uppfattar dig och kan kopplas till identitetskonstruktionen (Andreasson & 

Asplund Carlsson, 2012, s. 61). Samtidigt kan den informella och intima tonen vara något som skolan 

inarbetat och som fungerar väl för samarbetet mellan lärare och elev, så sammanhanget är avgörande 

för hur problematiskt det kan bli (ibid.). Hur eleven skrivs fram i utvecklingsplanen spelar alltid roll 

eftersom dokumentet kommer att följa eleven under större delen av dennes skoltid. Skulle eleven själv 

formulera den egna kunskapsöversikten tillsammans med läraren med formuleringar som jag når 

målen, jag förstår svenska bra, skulle dokumentets laddning sikta in och ringa in elevens egna 

förpliktelser, utveckling och strävan utan hamna i riskfyllda tolkningsmöjligheter(ibid., s. 56). Det 

skulle även sett utifrån Patemans teorimodell dessutom röra sig om full delaktighet i skapandet av 

utvecklingsplanen, vilket undersökta utvecklingsplaner tyvärr inte avslöjar (Pateman, 1970). Genom 

att eleven adresserar sig själv skulle dessutom utvecklingsplanens ägarskap och syfte tydliggöras.  

Inviter och avgränsningar - delaktighetsdiskursen 
Det som i utvecklingsplanerna skulle beskriva den framåtsyftande utvecklingsmöjligheter beskrevs 

utförligt i A-4 arken. ”För att bli bättre är det bra om du...”, ”Läs och skriv sammanfattning av artiklar 

i Dn eller SvD några gånger i månaden…”(K2). Men endast i en av utvecklingsplanerna är dessa 

framåtsyftande åtgärder kopplade till mentorns/lärarens insatser ”Jag har tillgång till DN, om du 

behöver…”(K1). I tre av utvecklingsplanerna är hemmet nämnt som stöd för att uppnå 

utvecklingsmålen, ”be att någon hemma korrekturläser innan du lämnar in…(K1)”,”Använd dig av 

föräldrar som korrekturläser”(T1), ”Be någon hemma korrekturläsa dina texter.(K2)”. Av de fyra 

elevers utvecklingsplaner som undersökt var det bara en elev som inte uppmanades att ta hjälp 

hemifrån. Bernstein beskriver att igenkänningsfaktor beskriver vad som är relevant och regler för 

insikt beskriver hur en text kan bli meningsfull i en skolkontext, båda är kopplade till hur individen i 

kontexten uppfattar skolans inramning och klassifikation (Bernstein, 2000, s. 18). Sett utifrån den 

grunden kan det tänkas att mentorn utlämnat hemmets medverkan eftersom hen antar eller tror sig veta 

att hemmets medverkan inte är nödvändig eller möjlig. Det som kan stödja den tolkningen är att den 

aktuella eleven som där samtliga utvecklingsplaner innehåller disciplinerande målformuleringar, ”Inte 

komma försent”, ”Sluta prata och stör”, ”Sitta själv…” ”Inte prata…”(T2). Det går också läsa i samma 

elevs utvecklingsplan för åk 8 att denne ska ”ta för dig på lektionerna och visa vad du kan…”(T2). 

Eleven uppmanas att inte tala vid vissa situationer men tala mer i andra, vilket tyder på att eleven inte 

har den relevanta inramningen för skolkontexten (ibid.). I utvecklingsplanerna erbjuder sig inte 

läraren/mentorn stöd för eleven, vilket skulle kunna vara att läraren/mentorn tar initiativ till att fördela 

ordet eller talan till eleven vid relevanta situationer, för att visa vilka situationer som eleven förväntas 
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interagera i och därigenom synliggöra reglerna för insikt (ibid.). I alla utvecklingsplaner används 

tredje person, du/ni och hon/han eller de och kan tolkas att ”tredje personens position används oftast 

för att visa att man själv inte är inbegripen med egna förpliktelser” (Andreasson & Asplund Carlsson, 

2012, s. 56), vilket distanserar lärarens/mentorns ansvarsroll och därtill möjlighet till delaktighet för 

parterna. En annan tolkning när det gäller att läraren/mentorn inte inkluderar hemmet som stöd i 

utvecklingsplanen, kan vara att elevens vårdnadshavare har språkliga svårigheter vilket kan förhindra 

att stöd kan ges till eleven. Bernstein menar att barn som tillhör medelklassen genom sin position i 

samhället redan i tidiga skolår ofta har en tydlig bild av vad som förväntas av dem och av föräldrarna, 

det gör att kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavare fungerar mer jämlikt och det skapar 

förutsättningar för delaktighet och möjlighet för inflytande i skolmiljön (Bernstein, 2000, s.104) Barn 

från andra grupper i samhället som arbetarklassens barn och barn till vårdnadshavare som är nykomna 

i landet, har inte samma möjlighet till igenkänningsfaktor för skolans struktur som den ser ut och 

verkar idag. Ylva Brune har i en studie undersökt hur utlandsfödda framställs i media och hittat att 

nyhetstekniker finns som stärker bilder i kontraster, exempelvis genom att lyfta fram positiva undantag 

förstärks bilden för de som tar del av innehållet. Texten blir därför ”moraliskt meningsbärande” och 

stärker bilden av skillnader mellan vi och dem (SOU 2004:48, s. 58). Det kan finnas inslag av denna 

teknik i utvecklingsplanen för en elev i undersökningen (T2). Utvecklingsplanen gäller den eleven 

som inte får rådet att ta hjälp av vårdnadshavare är också den enda utvecklingsplanen av de tolv som 

undersökts, som anger summativa resultat i texten. Exempelvis, ”Din text i politik gav dig ett VG. Det 

oförberedda resulterade i G. På nyhetstestet fick du 6/12” (T2). Vilket indikerar på att det bättre 

betyget var ett undantag, Andreasson & Asplund Carlsson (2012) menar att den här typen av 

formuleringar som lyfter fram en elevs positiva beteende som ett undantag blir här en form av språklig 

exkludering och handlar om beskrivningsmakt (ibid., s.64). Vilka också kan kopplas till den 

inramningen som skolpraktiken beskriver, och syftar till vilka sociala ordningar som fastställs och 

skapas genom kommunikation (Bernstein, 2000).  

Sammanfattande diskussion 
Skendelaktighet  
De frågor som undersökningen skulle besvara var hur delaktighetsdiskursen kan beskrivas samt vilka 

förutsättningar som synliggjordes i de utvecklingsplaner som analyserats. Sammanställningen av de 

undersökta utvecklingsplaner framställer en delaktighetsdiskurs som skulle kunna kallas för 

skendelaktighetsdiskurs. Det går att säga att det inte i någon av de tolv undersökta utvecklingsplaner 

går att koppla an till elevens eller vårdnadshavarens egna röster, uttryck, reflektionen, åsikter eller 

tankar. Det betyder inte att elev och vårdnadshavare inte alls har haft inflytande eller varit delaktiga i 

skapandet av utvecklingsplanen, men det ges heller inte någon som helst indikation till detta utifrån 
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utvecklingsplanernas innehåll. Exempelvis skulle en partiell delaktighet utifrån Patemans (1970) 

delaktighetsmodell kunna ha uppnåtts genom att gestalta parternas åsikter som förts fram under 

utvecklingssamtalet skriftligt. Man kan också förstå de analyserade dokumenten och den svaga 

delaktighetsdiskursen skildrar de rådande maktstrukturer som finns i samhället och i skolans praktik. 

Barn har med stöd av barnkonventionen rätten att få beslutsprocesser som rör dem själva tydliggjorda 

och har utöver det även rätten att uttrycka sig, vilket i detta sammanhang betyder att 

utvecklingsplanerna i alla fall borde ha inkluderat några av elevernas egna åsikter (Osler & Starkey, 

2005). Det går också att förstå de analyserade utvecklingsplanernas brist på elevers och 

vårdnadshavares formuleringar i texten, genom den osäkerhet som dels läraren/mentorn visar för 

processen, bland annat gällande sekretessperspektivet, men även för att parterna kan ha svårt att 

uttrycka utvecklingsmöjligheter i elevens skolprestation utan att koppla detta till elevens personlighet 

(Nilsson, 2007, s.162). Självdisciplinering och bekännelsepraktiker enligt Foucaults governmentality 

har ju en normbildande funktion och utifrån det perspektivet kan de analyserade utvecklingsplanernas 

syfte förstås som enkom vara framtagna för skolans praktik, att följa samhällets krav på 

dokumentation samt kontrollera elevens utveckling i förhållande till läroplanen genom 

lärarens/mentorns perspektiv(Andreasson & Asplund Carlsson, 2012, s. 73). Det är därför förståeligt 

att för de elever och vårdnadshavare som utvecklingsplanen framstår som otydlig, kan ha svårt att se 

syftet med den och det meningsfulla i processen, vilket förstärker bilden av skendelaktighetsdiskursen 

(Öquist, 2007, 170). Det finns många perspektiv på hur delaktigheten kan gestaltas och eftersom 

utvecklingssamtalet inte har undersökts kan värdefull information som engagemang i samtal och 

annan väsentlig information som kan bidra till att förstå delaktighetsdiskursens på ett annat sätt, inte 

inkluderats i analysen. I anslutning till det beskriver Nilsson (2007) att forskning visat elevers olika 

strategier för hur elever hanterar vårdnadshavares olika grad på engagemang och delaktighet i skolans 

praktik (ibid., s. 164). Det finns de elever som initierar och är aktiverar vårdnadshavare, de inte bryr 

som om vårdnadshavaren är aktiv eller passiv och så finns det den grupp elever som inte alls vill ha 

aktiva vårdnadshavare utan försvårar deras kontakt med skolan. Den sistnämnda gruppen kan vara den 

grupp som vill stärka sin identitet i skolan och som behöver hålla hemmets och skolans sfärer intakta 

och därtill vill hålla dem separata. Delaktighetsdiskursen skulle utifrån den kunskapen förstärkas 

genom att respektera att det finns elever som värnar om sin integritet, autonomi och rätten att delta 

självständigt i processer som rör dem själva i den grad åldern och elevens mognad tillåter detta (ibid.). 

Startläge eller försprång 
Delaktighetsdiskursen kan också förstås utifrån de förutsättningar som görs synliga i 

utvecklingsplanens innehåll, form och arbetsgång. Syftet med utvecklingsplanen har beskrivits som ett 

närmande från skolan som institution till vårdnadshavare och hemmet i frågor som rör elevens 

skolutveckling. Utvecklingsplanen ska alltså vara ett verktyg som eleven och vårdnadshavare ska 

kunna hantera, förstå och ha inflytande över. Det går att förstå att de undersökta utvecklingsplanernas 
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form och innehåll mer syftar till att dokumentera fragment av de utvecklingsmöjligheter än den 

helhetsbild som kan tänkas finnas. I analysen av utvecklingsplanerna syntes en skillnad mellan den 

utvecklingsplan som representerats av två vårdnadshavare (två överstrukna namn) jämfört med de som 

representerades med en vårdnadshavare. Skillnaden bestod i att innehållet i den utvecklingsplanen var 

mer utförligt formulerad samt den enda utvecklingsplanen där mentorn erbjöd sig att ta ansvar för 

måluppfyllelse och uttryckte även hur de skulle ske; ”Jag har tillgång till DN, om du behöver. Ta detta 

tillfälle i akt…” (K1). Marknadsdiskursen och de nyliberala influenserna har tydliga normer och 

värderingar och de som faller utanför denna norm, har ett utgångsläge som försvårar delaktighet och 

inflytande. Det gör att de som inte ingår i normbilden av en god elev eller engagerad vårdnadshavare, 

eller tillhör någon av samhällsgrupperna som är marginaliserade får sämre förutsättningar att delta 

men även att försvara sina barns rättigheter (Nilsson, 2007,s.183). Min tolkning blir därtill att både 

vårdnadshavare och mentor synliggjorde en hög igenkänningsfaktor och regler för insikt för 

processen, vilket resulterade i att mentorn i den här utvecklingsplanen dessutom erbjöd eleven sin 

hjälp att nå utvecklingsmål, initiativ som inte synts i övriga dokument. Det som undersökningen också 

beskriver är en skendelaktighetsdiskurs och för vårdnadshavare blir det otydligt vilka rättigheter och 

möjligheter som finns tillgängliga för deras barn (ibid.).  Det betyder inte att de är ointresserade av att 

ta reda på processer, men utifrån den marknadsdiskurs där vårdnadshavare och elev allt mer ses som 

kunder, är det enklare att byta skola än att investera tid i en produkt som är otydlig (ibid.). 

Skendelaktighetsdiskursen blir därför svagare för de grupper som vet vilka roller, positioner, regler 

och förväntningar som finns och för de som behärskar utvecklingssamtalets kommunikativa händelse 

och därigenom också kan visualisera utvecklingsplanens inramning tydligare än andra grupper.  

Avslutande reflektion 
Sammanfattningsvis har undersökningen visat att införandet av individuella utvecklingsplaner i skolan 

har genomförts under en relativ kort tid och implementeringsfasen visades att det även fanns många 

frågor kring utvecklingsplanens egentliga syfte, form och formulering från både skolledare och 

lärare/mentorer. Förändringen sker dessutom i anslutning till att den nya läroplanen Lgr11 

introduceras, vilket också innebar att lärare/mentorer fick ett nytt förhållningssätt till kunskapsmål att 

ta hänsyn till. Studier visar också att innan det nationella kravet på utvecklingsplanens införande, 

arbetade många skolor i landet med olika dokument med liknande mål och syfte som 

utvecklingsplanen. Processen ska också vara skolutvecklande genom att verksamheten pedagogiskt 

anpassas och förändras så att eleven ska kunna utvecklas. Skolverkets menar att utvecklingsplanens 

syfte är direkt sammankopplat till skolans utveckling och att denna syn behöver delas av skolans 

personal (Skolverket, 2007, s. 38). Det kan ställas mot undersökningens resultat som i endast en 

utvecklingsplan beskrev skolans/mentorns ansvar för elevens utveckling. Införandet av obligatoriska 

utvecklingsplaner kan även kopplas till samhällets rådande ideologier. Där den nyliberala 



30 
 

marknadsdiskursens krav på resultat, kontroll- och målstyrning till viss mån kan motverkar de 

formulerade intentionerna med den individuella utvecklingsplanen.  Det som skrivs fram i riktlinjerna 

är att utvecklingssamtalet och utvecklingsplanen ska vara förtroende- och relationsskapande process 

där elev och vårdnadshavare ska få vara delaktiga och ha inflytande i det som skrivs i 

utvecklingsplanen. Samtidigt införs det i skolans praktik ett nytt betygssystem som skapar konkurrens, 

en bedömnings - och sortering kultur mellan elever och skolor. Därför menar jag att skolans praktik 

behöver tydliggöra om marknadens influenser med krav på konkurrens ska vara i fokus eller elevens 

utvecklingsmöjligheter, för det blir svårt att fokusera på båda aspekterna samtidigt. Skulle skolan sätta 

elevens utvecklingsmöjligheter som högsta prioritet framför de individuella -, nationella -, och 

internationella mätningar som genomförs, och framförallt närmar sig forskningsvärlden för rön 

framför marknaden, så skulle förmodligen skolans elevdokumentation som nu är omfattande, minska 

avsevärt. Forskning som genomförts visar att exempel på hur utvecklingsplanens framåtsyftande och 

uppföljningsfunktion skulle kunna förbättras, är att den istället för två gånger per termin har en mer 

kontinuerlig karaktär (Öquist, 2007). Vilket skulle i mångt och mycket kunna bidra till ökad 

delaktighet och inflytande. Det skulle kunna ske veckovis och vara ett levande dokument som utifrån 

varje ämne följer elevens utveckling, i takt med elevens ålder sker interaktionen mer mellan elev och 

lärare/mentor. Denna interaktion skulle kunna ske genom webbaserade verktyg, e-post eller brev 

(Öquist, 2007, s. 172). I dag är det lärarens anteckningar, skriftliga omdömen, utvecklingsplanen och 

betyg som bildar utgångsläget för utvecklingsplanen. Dokumentet skulle även behöva renodlas för att 

tydliggöras och för att ge elever och vårdnadshavare en möjlighet att förstå utvecklingsplanens syfte 

och därigenom möjliggöra deltagande och inflytande i processen (ibid., 173). Det som också görs 

tydligt är att den demokratiska rättigheten som eleven har att få yttra sig i beslutsprocesser som rör 

dem själva inte uppnåtts utifrån undersökta dokument. Det har lett till att jag har reflekterat över hur 

skolor praktiskt arbetar med de demokratiska värden som framskrivs i läroplanen och mitt intresse har 

ökat att studera detta närmre. Skendelaktighetsdiskursen är förhoppningsvis inte en vanligt 

förekommande diskurs. När det gäller utvecklingsplanen i förhållande till offentlighetsprincipen, 

borde det vara rimligt att eleven i samråd med vårdnadshavare tillsammans avgör om och när 

utvecklingsplanen blir offentlig handling eller inte. Det skulle i så fall kunna vara ett uttryck för full 

delaktighet och inflytande för vårdnadshavare och elev. Å andra sidan uppstår risken om eleven fullt 

ut får formulera och styra utvecklingsplanens innehåll, dels att väsentliga fakta utlämnas dels risken att 

läraren förlorar sin auktoritet och samtidigt kan hållas ansvarig för att eleven inte nått läroplanens 

utsatta mål (Nilsson, 2007, s. 172). Det råder ingen tvekan om att skolans praktik skulle kunna ta fram 

riktlinjer som stärker elevens autonomi, ökar möjligheter till delaktighet och inflytande för både elever 

och vårdnadshavare och samtidigt förhåller sig till riktlinjer som styrdokumenten anger. Det är en 

balansgång som kräver öppenhet och ett reflexivt arbete hos både lärare/mentorer och skolledare.  
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 Bilaga 1 

Informationsbrev till skolledare och skolchefssekreterare i Stockholms Stad.   
 

  
Till ansvarig för individuella utvecklingsplaner (IUP)  
  
Mitt namn är Tigist Eriksson och jag läser nu sista terminen på lärarprogrammet. Jag skriver mitt  
examensarbete vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Uppsatsen  
har fokus på individuella utvecklingsplaner. Jag har tidigare skrivit en uppsats gällande åtgärdsprogram  
och vill nu arbeta vidare med ett liknande material (se bifogat). Jag behöver därför Din hjälp med att  
samla in forskningsmaterial till denna studie.   
  
Jag har under min praktik (VFU) och genom mitt extrajobb kommit i kontakt med elever som på många  
olika sätt uttryckt ett önskat deltagande i sin kunskapsutveckling. Syftet med denna studie är att titta på  
hur elevplanen används som pedagogiskt verktyg och hur barns deltagande gestaltas. Om Du har  
möjlighet att hjälpa mig med detta kommer jag att behöva:  
  
• Att Du väljer fyra elever att delta i studien – två flickor och två pojkar  
  
• Bifogar 10st elevplaner som skrivits för respektive elev över sammanhängande period på fem år.    
  
• Totalt rör det sig om 40st IUP :  
 20st elevplaner från två elever som gått i åk 1 eller åk 2 och samtliga IUP 5 år  
 framåt, till och med till åk 5 el åk 6.   
 20st elevplaner från två elever gått i åk 4 eller åk 5 och samtliga IUP 5 år framåt,   
 till och med till åk 8 eller åk 9  
    
Elevplanen (IUP) är en offentlig handling. Elevens namn och personnummer samt annan sekretesskänslig  
information måste tas bort innan dokumenten överlämnas. Elevplanen kommer endast att användas för  
denna studie. Skolans namn och geografiska position kommer inte beskrivas i uppsatsen.  Med andra ord,  
all information som gör att skolan, personalen eller att den elev det berör kan avslöjas kommer att tas bort.   
Om du har frågor som rör deltagande i studien är du välkommen att höra av dig enligt nedan.   
Tack för din hjälp!  
  
Vänligen,   
  
Tigist Eriksson, Lärarstudent Stockholms universitet  
Telefon: 070-9843401  
Email: tigiste@gmail.com  
  
Handledare:  
Anna Westberg Broström, filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet  
Telefon: +46 8 1207 6215  
Email: Anna.Westberg-Brostrom@buv.su.se  
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Bilaga 2 

Analysschema 
Analysschema   
  
Delaktighet Kontroll,  
Namn fält Samma kommentarer T1 
Elev/Vårdnadhavare - namn ej ifyllda Kommentarer otydliga 
Hemmet - två vårdnadshavare Betyg- endast T1 
Endast två ämnen Endast två ämnen 
Förhållande till läroplan/styrdok obef Skolans ansvar ospecificeras  
Makt  Angränsande diskurs 
A-4utförligt, du Samtliga - peppande avslut 
Formulär- kortfattat Formuläret - affärsdok? 
Formulär- ej specifikt Utförlig kommunikation i K1-  
Fomulär - kontinuitet saknas Ledarskapsförmåga 
  
  
Anteckningar  
K1 Kunskapsmål specat, 
 Lärare/mentor erbjuder stöd, 
 båda vårdnadshavare,  
 mycket text 
K2 Ledarskapsförmåga 
 skolans ansvar ej spec 
 Vårdnadshavare- hjälper med läxor 
 Kom igen! Dock ej du kan bli vad vill… 
T1 Våga prata 
 skolan men ej hur 
 hemmet men ej ur 
 Pepp! 
 lite text  
T2 Vara tyst på samtliga planer 
 en utvplan ej signerad av vård.h 
 skolan men ej hur 
 Disciplinering 
 Ej interaktion med vård.h 
 Ta för dig- motsätter var tyst? 
 Betyg - och jämförelse 
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Bilaga 3 

Utvecklingsplanformulär 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