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Abstract 

Detta arbete handlar om hur det som benämns individuella utvecklingsplanerna tolkas och 

används i förskolorna. De frågor vi sökt svar på är varifrån kravet att införa individuella 

utvecklingsplaner kommer och vilken innebörd pedagogerna ger dessa.  

 

För att ta reda på detta så har vi granskat åtta olika typer av utvecklingsplaner som används 

på förskolorna i olika kommuner samt intervjuat tre pedagoger, en rektor och en pedagogisk 

samordnare. Genom att tolka resultatet utifrån ett postmodernt perspektiv där man anser att 

det inte finns ”normala barn” och absoluta sanningar, har vi upptäckt att dessa dokument 

speglar den barnsyn som rådde under moderniteten då man utgick från 

utvecklingspsykologiska teorier.  

 

I utvecklingsplanerna tar man upp vad barnet kan och inte kan, samt vilka insatser som 

behövs för att stödja barnets utveckling. Man belyser inte barns lärande i dessa dokument. I 

respondenternas svar framkom det att man främst såg dessa planer som underlag vid 

utvecklingssamtal och vid överlämning till skolan, och att kravet kom från ”uppifrån”. Detta 

finns inte belägg för i Lpfö 98, eller i publikationer från skolverket. Skolverket är kritiskt till 

att man bedömer barn från så tidig ålder, vilket också problematiseras i studien. 

 

Ämnesord: Individuella utvecklingsplaner, dokumentation, postmodernitet, barnsyn, 

utvecklingssamtal.   
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Förord 

 

Möten, människor emellan, är det som får oss att växa och utvecklas. Dessa möten, och de 

reflektioner de ger upphov till, sker ständigt under hela vår livstid och utgör grunden till allt 

mänskligt lärande. Att mötena får vara kravlösa och ömsesidiga, och inte en slags instans för 

jämförelse och bedömning, tror vi är avgörande för skapandet av en positiv självbild. På 

förskolan möts barn och pedagoger för att kunskapa och lära tillsammans, med och av 

varandra. Med vår uppsats vill vi lyfta fram mötet mellan barn och pedagoger snarare än den 

”mätning” som Individuella Utvecklingsplaner kan innebära.  

 

Under arbetet med denna uppsats så har vi ständigt brottas med dilemmat om var man sätter 

punkt någonstans. En lärare använde sig av uttrycket, ”kill your darlings”, för att beskriva hur 

det kändes att stryka i sin text. Det är först nu vi insett vidden av detta uttalande. Vi har under 

arbetes gång fått offra flera av våra ”älsklingar” och inser nu vilken stor konst det ligger i att 

kunna begränsa sig så att man inte förlorar fokus.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i vår studie och genom sin 

medverkan bidragit till att utforma denna C – uppsats i pedagogik. Vi vill även passa på att 

tack våra familjer och vänner som, trots vårt något ensidiga intresse under denna period, haft 

stort tålamod med oss.  

 

Ett alldeles särskilt varmt tack går till vår utomordentligt duktiga handledare Ingrid Lindahl. 

Du har gett oss stöd och råd men framförallt inspiration genom ditt glödande engagemang i 

vårt arbete. Tack Ingrid! 

 

Kristianstad 2004 – 11 – 24 

 

Lena Bertilsson och Britt-Marie Åberg  
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1. Inledning 

 
Det här arbetet handlar om hur pedagoger och ledningspersonal i förskolan tolkar det som 

benämns individuella utvecklingsplaner, IUP. Vad kan en individuell utvecklingsplan vara 

och varifrån kommer kravet att pedagoger i förskolan ska skapa sådana planer? Inom vårt 

arbetsområde, förskolan, har ny och i vårt tycke intressant forskning framkommit som på ett 

mer komplext sätt än tidigare fokuserar på barnet och dess lärande. Idag väljer man att tala om 

det kompetenta barnet och betonar samlärandets betydelse för individen. Barnet betraktas som 

kunskapsskapande och som en medkonstruktör av sin egen och andras kunskap. Det vill säga 

att barnet tillsammans med vuxna och andra barn skapar mening och konstruerar kunskap i 

sin egen värld. (Dahlberg m.fl. 2002). Betydelsefullt är också att se barnets utveckling och 

lärande i relation till den kontext som barnet befinner sig i är (Barsotti, 2001; Nordin- 

Hultman, 2004; Säljö, 2003; Vallberg Roth, 2002). Dessa synsätt kommer också till uttryck i 

förskolans läroplan som säger att ”förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika 

livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa 

sammanhang och mening” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9).  Förskolan ses numera i ett 

utbildningsperspektiv där ett ”livslångt lärande” betonas. Idag tillhör även förskolorna 

utbildningsförvaltningen och har en egen läroplan som styrdokument. De nya läroplanerna 

lägger större ansvar på barnet ”att i samspel med sin omgivning utveckla kunskap och ta 

ansvar för sitt livslånga lärande” (Vallberg Roth, 2 002, s.162). Hur kommer de så kallade 

IUP in i detta sammanhang, frågar vi oss? Vi har båda lång arbetslivserfarenhet inom 

förskolan och har tagit del av material som får oss att undra vad de individuella 

utvecklingsplanerna innebär, varifrån kravet på dessa kommer ifrån och hur de kan förstås. 

 

1.1. Syfte 

 

Vårt syfte med detta arbete är att belysa hur det som benämns individuella utvecklingsplaner 

tolkas av pedagoger och hur de används i förskoleverksamhet.  
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2. Litteraturgenomgång 

 

I det här kapitlet tar vi upp vårt teoretiska perspektivval samt vilka synsätt på barn, både 

historiska och samtida, som präglat förskolan i olika perioder. Kapitlet består av följande 

avsnitt 2.1. Val av teoretiskt perspektiv, 2.2. Det moderna och normala barnet, 2.3 Förskolan 

i ett postmodernt samhälle och 2.4 Vad säger styrdokumenten om individuella 

utvecklingsplaner. 

 

2.1. Val av teoretiskt perspektiv  
 
 
Vi har tagit intryck av den filosofi som finns i det postmoderna synsättet på barns utveckling 

och lärande. I detta arbete har vi gjort en ansats till att tolka den empiriska studien utifrån det 

som vi uppfattar som centralt i detta perspektiv.  

 

I ett postmodernt perspektiv så finns det inte någon absolut kunskap eller verklighet som 

väntar på att bli upptäckt. Vad som finns är flera olika perspektiv på sanning och kunskap. 

Det sätt på vilket världen beskrivs är beroende av vem och i vilket sammanhang det görs. 

Världen är alltid förstådd och skapad av oss själva i samspel med andra. Det går inte att bara 

ställa sig objektivt observerande och beskriva det vi ser, för på det sätt som vi använder oss av 

språket så konstruerar vi världen. Detta gäller även kunskap, föreställningar och begrepp om 

barnet, barndomen och förskolan (Dahlberg m.fl., 2002: Elfström, 2004).  

 

Det som vi lyft fram är de delar i det postmoderna perspektivet som vi upplever som centrala 

och väljer att utgå ifrån när vi skriver denna studie. Dessa aspekter av postmoderniteten men 

även andra tycker vi bör belysas ytterligare och väljer därför att utveckla detta i ett eget 

kapitel. Anledningen är att vi först vill ge en bild av det samhället och den period som 

benämns som moderniteten, och föregick postmodernismen. Vi anser att för att förstå 

postmodernismen så behöver man också förstå vad den är sprungen ur för historiskt 

sammanhang.  
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2.2. Det moderna och normala barnet 

 

Moderniteten kallas den historiska period och det projekt som dominerade under 1600- talet 

fram till 1960- talet. Det som var utmärkande för moderniteten var att världen förklarades som 

”vetbar och välordnad”. Vad man sökte efter var underlag för en värld som var generell, 

oföränderlig och avkontextualiserad. (Dahlberg m.fl. 2002). I moderniteten hade man en 

föreställning om att världen befinner sig i ständig progression, på väg mot något bättre. 

Tillvaron utvecklas från enkel och torftig till något mer sofistikerat (Nordin Hultman, 2004).    

Dessa teorier baserade man på rationellt vetenskapliga metoder för att skapa en global och 

evig sanning oberoende av tid och rum.  Även människan ansågs ha en förutsägbar natur som 

existerade helt oavhängig av den kontext som hon befann sig i (Dahlberg m.fl., 2002). 

Moderniteten präglades av uppfattningar som att kunskap är något som speglar sanningen, 

och via kunskap kan man få kontroll över till exempel naturen. Människans utveckling 

påverkas inte av omgivningen, utan av den kunskap som man får till sig via kulturen (Askland 

& Sataoen, 2003). Under moderniteten beskrev man barn utifrån generella utvecklingsteorier 

som inte tog hänsyn till det samanhang som barnet levde i. Det synsätt som då rådde utgick 

från generella mallar av hur ett barn skulle vara. I den modernistiska kunskapssynen tog man 

fasta på att göra objektiva observationer som ansågs beskriva verkligheten på ett 

sanningsenligt sätt.  Observationerna tolkades därefter utifrån ”normalbarnets” referensramar, 

och utan att ta hänsyn till barnets eller tolkarens sociokulturella erfarenheter och synsätt 

(Nordin- Hultman, 2004).  

 

Detta sätt att se på barns utveckling förmedlar en stark tro på att allt kan förklaras på 

vetenskaplig och rationell väg. Barnet var inte längre utsatt för ett subjektivt tyckande utan 

man kunde objektivt och vetenskapligt bevisa var barnet befann sig i sin utveckling. Detta 

skulle kunna tolkas som att man fick ett mer likvärdigt och demokratiskt sätt att bedöma 

barnet på och det omfattade alla kategorier i samhället såväl fattiga som rika. Man skulle 

kunna säga att det modernistiska projektet hade ett jämlikhetssyfte.  

 

2.2.1.  Fri lek och färdighetsträning 

 

I kölvattnet av moderniteten växte den svenska förskolan fram under slutet av 1800-talet då 

samhället gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Kvinnorna blev efterfrågade som 



 9

arbetskraft i den framväxande industrin och ett stort dilemma uppstod. Var skulle barnen ta 

vägen? Många barn lämnades utan tillsyn och blev ett problem då de levde på gator och 

gårdar. De första förskolornas syfte var att uppfostra, tvätta och avlusa barnen, så att de skulle 

bli goda arbetare i framtiden. Dessa institutioner kallades för barnkrubbor och förekom endast 

i städerna. Med tiden växte det fram s.k. barnträdgårdar vars syfte var att utbilda och 

uppfostra barnen. Man hade även som mål att nå kvinnorna och därigenom öka deras 

kunskaper för att minska de sociala klyftorna, möjliggöra demokratisering och ge dem 

tillräcklig kunskap att möta det nya samhället. (Tallberg Broman, 1995) 

 

Barnträdgårdarna var inspirerade av den tyska pedagogen Friedrich Fröbel (1782 - 1852). 

Fröbel i sin tur var starkt påverkad av tankar från bland annat Comenius, Rousseau och 

Pestalozzi (Tallberg Broman, 1995). Från Comenius hämtade Fröbel det centrala i sin 

pedagogik nämligen att barnet sågs som ett frö, en planta som krävde god omvårdnad för att 

kunna utvecklas. Han förespråkade en pedagogik där barnet sågs som ett unikt väsen och 

presenterade en utvecklingsbaserad pedagogik. I likhet med Rousseau ställde Fröbel barnet i 

centrum och betonade dess självverksamhet som viktig för utvecklingen. Fröbel framhöll 

lekens betydelse och utvecklade de så kallade lekgåvorna, dessa gåvor skulle öka barnets 

inlärning via leken. Barnet skulle arbeta i lekens form. Han ansåg att på detta sätt skedde 

lärande bäst. Pestalozzis tankar om hemmet som förebild för den goda institutionen, återkom i 

Fröbels idé om att barnträdgården skulle utformas som ett komplement till hemmet. Genom 

barnen skulle man även reformera hemmen (Tallberg Broman, 1995). Vallberg Roth beskriver 

hur barnsynen förändras från att ha varit auktoritär till en mer mjukt auktoritär och moralisk 

syn där barnet beskrivs som ett ”särartsbetonat naturbarn (hembygdsbarn) som i grunden 

ansågs vara gott” (2002, s.87). Under denna tid gav Svenska Fröbelförbundet ut tidningen 

”Barnträdgården” som kan sägas vara den tidens styrdokument.  

 

Den österrikiska barnpsykologen Elsa Köhler (1879-1940) var sedan den som blev länken 

mellan Fröbelpedagogiken och utvecklingspsykologin. Köhlers tankar började göra sig 

gällande under 1930-talet och hade stort inflytande över den svenska förskolans utformning. 

Hennes idéer kom hon att sammanfatta i boken Aktivitetspedagogik (1936). Hon säger att 

barnen ska arbeta självständigt, aktivt och i samarbete med andra barn samt att man ska ha ett 

”ämnesintegrerat arbetssätt” (Tallberg Broman, 1995). Hon förespråkade att man skulle arbeta 

med olika intressecentrum där ämnesvalet utgick från barnens behov. Det som betonades var 

att barnen skulle utvecklas till att bli ”allsidiga, lyckliga och harmoniska barn” (Vallberg 
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Roth, 2002; s. 75). Köhler kom även att introducerade barnobservationsmetodiken, vars syfte 

var att ”klassificera barnets psykologiska utveckling i relation till redan förutbestämda 

kategorier hämtade från utvecklingspsykologin” (Skolverket, 1997). Dessa kategorier 

definierade vad ett barn normalt bör klara av vid en viss ålder. Man klassificerade helt enkelt 

barnen utifrån ett allmänt schema och utvecklingsnivåer och stadier (Dahlberg m.fl., 2002). 

Under 1930-talet var Alva Myrdal, med talet om ”Storbarnkammaren”, den som gick i spetsen 

för det psykologiska och socialvetenskapliga sättet att tala om barn. Enligt Alva Myrdal skulle 

förskolläraren vara expert på barnuppfostran och barns utveckling. Fortfarande ville man, 

precis som under barnträdgårdarnas tid, även utbilda hemmen men nu med den psykologiska 

vetenskapen som utgångspunkt (Lenz Taguchi, 1997). Syftet var att barnens start i livet skulle 

bli den bästa tänkbara och att kvinnorna skulle ges möjlighet att yrkesarbeta samtidigt som de 

hade små barn. De reformer som Alva Myrdal föreslog hade sin grund i den dåliga ekonomin 

i samhället och det minskande barnafödandet i Sverige (Vallberg Roth, 2002).    

 

2.2.2. Vetenskaplighet och exakt vetande 

 

I och med att utvecklingspsykologin i allt större utsträckning fick genomslagskraft i 

barnträdgårdarna så sker en förändring i barnsynen (Lindahl, 2002). 

 

”Framtidens barnträdgårdsledarinnor kommer inte att kunna reda sig utan psykologisk 

utbildning. Hon måste ösa ur de källor där de exakt vetande finnes att hämta och detta 

kan bara förvärvas vid anstalter, som äro förbundna med forskningsinstitut. Vem 

garanterar eljest för renheten och noggrannheten i förvärvade insikter?” (Köhler, 

1931,s.77) 

 

Man vill ha ett vetenskapligt perspektiv på barns utveckling och detta får genomslagskraft i 

utbildningsseminarierna för barnträdgårdsledarinnor. 1934 så startade Carin Ulin KFUK: s 

Pedagogiska Institutet där forskningen och utbildningen skulle gå hand i hand. Det som stod i 

centrum var barnobservationer och forskning om barns motoriska -, språkliga – och 

begreppsliga utveckling. Ulin baserade institutets utbildning på Arnold Gesells 

utvecklingspsykologiska teorier om barns mognad. Denna teori som Gesell presenterade kom 

sedan att till viss del bli fröbellärans efterträdare i det nya vetenskapliga paradigmet (Tallberg 

Broman, 1995). Observationsteknik är i grunden en vetenskaplig teknik som finns i en del 
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samhällsvetenskaper, t.ex. psykologin. I enlighet med det vetenskapliga ideal som utformades 

under moderniteten så ska vetenskapsmannen hålla sig helt objektiv till det som undersöks. 

Detta tänkande resulterade i att man under Carin Ulins tid kom att sitta gömd bakom en 

observationsskärm för att observera barn. Även om detta inte längre förekommer så lever 

ändå i viss mån bilden av den objektiva och passivt observerande pedagogen kvar inom 

förskolan (Dahlberg m.fl., 2002).  

 

Här kan man se ett exempel på ett observationsschema av typen skattningsschema. Tanken är 

att man ska ringa in den siffra som man anser motsvara var på skalan barnet befinner sig. Och 

precis som det står i instruktionen så ska man jämföra med den normala utvecklingen för 

åldern. Detta skattningsschema är avsett för förskolebarn och utformat under 1970-talet.   

 

          Bild.1 ur ”Barnobservationer i förskolan” (Arvidsson, 1974) s. 52 
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Barnobservationerna som de utvecklades vid Carin Ulins institut var som sagt baserade på 

Arnold Gesells utvecklingsteorier och kom att få genomslagskraft för förskollärare i flera 

generationer. Detta genom att Carin Ulins lärobok ”Från spädbarn till skolbarn” och sedan 

Ulla-Britta Bruuns ”Förskoleålderns psykologi” kom att utgöra kurslitteratur vid 

förskoleseminarierna. Ulla-Britta Bruun var den som efterträdde Carin Ulin och hennes bok 

var den mest dominerande psykologilitteraturen långt in på 1960-talet. Under 1970-talet 

utsattes barnobservationsmetodiken för kraftig kritik och togs bort från förskollärar- 

utbildningen men på senare tid har det åter blivit aktuellt men nu med ett mer tidsanpassat 

innehåll (Tallberg Broman, 1995). 

 

Efter andra världskriget skedde en förändring från ”bondesamhällets självhushållning i 

familjen till en planmässig hushållning där stat och kommun fick ett allt större inflytande över 

socialiserande funktioner” (Vallberg Roth, 2002). Socialstyrelsen tog över ansvaret för 

daghemmen, de gav ut pedagogiska råd och anvisningar som kom att efterträda 

”Barnträdgården” som styrdokument. Dessa råd var starkt influerade av Jean Piagets, Arnold 

Gesells och Erik H. Eriksons psykologiska perspektiv på barns utveckling. Från att ha varit ett 

”särartsbetonat naturbarn” såg man nu barnet ur ett vetenskapligt perspektiv där vetenskapen 

stod för den absoluta sanningen. Alla barn skulle bli behandlade objektivt och rättvist 

eftersom ett vetenskapligt synsätt garanterade detta. Ett ”köns -, klass - och kulturneutralt 

vetenskapsbarn – ett likhetsbarn” (Vallberg Roth, 2002, s.93) framträdde härmed. I 

förskolorna skulle man arbeta med social omvärldsorientering och begrepp som demokrati, 

jämlikhet och trygghet betonades. Man uppmärksammade barnets jaguppfattning, 

kommunikation och begreppsuppfattning som socialpsykologiska delmål i verksamheten. 

 

Förskolans framväxt i det modernistiska samhället har i stort sett gått från att vara en 

uppfostrande och moraliserande institution till en arena för utveckling och lärande. Under 

praktiskt taget hela den här perioden från tidigt 1900 tal till det sena 70-talet så har man haft 

en fostrande avsikt med förskoleverksamheten, den skulle fostra barn såväl som föräldrar till 

att möta det nya samhället. Mycket av det som utgjorde grunden för förskolans pedagogiska 

inriktning, från Fröbel och sedermera Köhler fram till Piaget och Eriksson, är fortfarande kvar 

i dagens förskola. Från Fröbels dagar finns arvet med samlingen, Köhlers barnobservationer 

liksom Piagets utvecklingsstadier är också arv från modernitetens era.        
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2.2.3. ”Allt finns inuti barnet”  

 

Man har genom historien sett på barnet och barndomen ur olika perspektiv och den barnsyn 

som präglade modernitetens projekt var barnet som natur. Denna barnsyn beskriver barnet 

som en biologisk varelse vars utveckling följer generella naturlagar och förstås utifrån 

mognad eller utvecklingsstadier.  Man grupperar barnets utveckling i till exempel motorisk-, 

social- och intellektuell- utveckling, och ser dessa som skilda företeelser (Dahlberg m.fl. 

2002). Vad man avsåg med detta var att skapa ett ”observerbart och analyserbart objekt”. Man 

ville skapa en exakt förklaring till hur ett barn verkligen lär och utvecklas oberoende av 

sociala faktorer (Nordin Hultman, 2004).  Att förstå barnet som natur innebär att man tror att 

”allt finns inuti barnet” och vad som behövs för att främja dess utveckling är frihet till utlopp 

och uttryck i fritt skapande och fri lek. Man ser barnet som ett tomt kärl som passivt väntar på 

att fyllas av den vuxnes kunskap och kultur (Lenz Taguchi, 1997).  

 

I stället för konkreta beskrivningar av och reflektioner kring barnens handlingar och 

tänkande, kring deras hypoteser och teorier om världen, slutar det lätt med enkla 

kartläggningar av barnens liv eller generella klassificeringar av barnet av det slag som 

påstår att ”barn i den och den åldern är på det viset”. Resultatet blir att kartorna, 

klassifikationerna och de färdiggjorda kategorierna ersätter rikedomen i barnens levda 

liv och den ofrånkomliga komplexiteten i den konkreta erfarenheten (Dahlberg m.fl. 

2002).   

   

Den person som haft stor betydelse för denna barnsyn är, biologen, psykologen och 

kunskapsteoretikern Jean Piaget (1896 – 1980), vars idéer om barns kognitiva utveckling blev 

uppmärksammade på 1960- talet. Det man främst förknippar med Piaget är hans teorier om 

utvecklingsstadier där den kognitiva utvecklingen sker stegvis. Han anser att alla människors 

intellektuella utveckling genomgår samma grundläggande stadier. De olikheter som uppstår i 

människors tänkande beror på stimulansen från omgivningen (Maltén, 1995). Piaget anser att 

det som styr utvecklingen hos barnet är dess inneboende vilja och möjligheter, där sociala 

relationer och sammanhang inte spelar någon avgörande roll. Den intellektuella utvecklingen 

är biologiskt förutbestämd och följer ett bestämt mönster oberoende av den kontext barnet 

befinner sig i (Dahlberg m.fl. 2002; Maltén, 1995).  
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När man talar om att barnet i en viss ålder är på ett visst bestämt sätt, eller att man hänvisar 

till hur ett barn normalt bör vara kan det sägas ge uttryck för en barnsyn som ser barnet som 

natur (Dahlberg m.fl. 2002). I svenska förskolor har bilden av barnet som natur en stark 

tradition, en kvarleva av Fröbel och sedermera Piagets utvecklingsteorier. Barnet ses i ljuset 

av olika utvecklingsstadier och man vänder sig till utvecklingspsykologin för förklaringar till 

deras beteende. Barndomen ses som en gyllene och oskuldsfull tid och barnet skall uttrycka 

sig fritt och vara skapande (Wallin, 1995). Piagets, Erikssons och Gesells teorier om barns 

utveckling har varit och är i viss utsträckning fortfarande det som utgör diskursiv regim, det 

vill säga den dominerande uppfattningen, inom förskolepedagogiken (Lenz Taguchi, 1997).  

 

2.3. Förskolan i ett postmodernt samhälle 

 

Under de senaste tjugo åren har utbyggnaden av förskolor varit stor och detta har inneburit att 

fler barn numera befinner sig i förskolan. Detta hänger samman med den samhällekonomiska 

utvecklingen som växte fram i slutet av 1960-talet vilket innebar att fler kvinnor efterfrågades 

på arbetsmarknaden. Andra faktorer till förskolans omfattande utbyggnad fanns att hitta i 

ökade levnadskostnader och kvinnors önskan om jämlikhet. På grund av detta har förskolan 

fått en allt större betydelse för familjen. Både i Sverige och internationellt har man 

uppmärksammat vikten av förskolans arbete med barns utveckling och lärande och ser även 

det som betydelsefullt för utvecklingen i samhället (Dahlberg, m.fl. 1991). Både pedagogiska 

och samhällekonomiska motiv finns i utbyggnaden av förskolan, eftersom man ser utbildning 

och institutionell fostran som en investering för samhällets ekonomi.  

 

Det nya mångkulturella informationssamhälle som växte fram från slutet av 1980- talet kom 

att påverka förskolans pedagogiska utveckling. Under denna tidsperiod influerades de 

pedagogiska tankarna av bl.a. Piaget, Vygotskij, Sommer och Säljö och ett sociokulturellt 

perspektiv intar en ledande ställning (Vallberg Roth, 2002).  

 

En förespråkare för det sociokulturella perspektivets syn på barns utveckling och lärande var 

den ryske psykologen Lev Vygotskij. Den syn på inlärning som Vygotskij främst förknippas 

med baseras på samspelet mellan människor. Då det gäller att införliva ny kunskap är 

imitation och kommunikation centralt för barn. I Vygotskij´s teorier går språk och tänkande 

inte att separera ifrån varandra. Hur barnet bemästrar tänkandets sociala uttryckssätt påverkar 
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den intellektuella utvecklingen. Under barnets utveckling förändras ord och begrepps 

betydelse genom ett aktivt kognitivt förlopp. Barn utvecklar nya begrepp i kommunikation 

och problemlösning. (Kamil Özerk, 1999)  

 

I Sverige har Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, blivit uppmärksammad under 

senare år för sin forskning om lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Säljö anser att den 

centrala rollen i lärandet är att bemästra olika redskap, till exempel ser han språket som ett 

viktigt redskap. Via språket får barnet tillgång till andras tankar och uppfattningar, som det 

sedan reflektera över och får nya perspektiv av, därefter omvandlar barnet dem till egen 

kunskap. Kunskaper är något som utvecklas och förändras ständigt och förs vidare från 

generation till generation, och är därför sammanbunden med den sociokultur som barnet 

lever i. Barnet tar till sig kunskaper i alla situationer och när de har utvecklat en förståelse 

gör det kunskapen till sin egen (Säljö, 2003).  

 

Dion Sommer är en dansk lektor vid Psykologisk Institut vid Århus Universitet som har 

bedrivit forskning om hur det moderna barnet påverkas av den sociokulturella diskursen de 

lever i. Han ser barnet som kompetent, en aktiv individ som redan från födelsen orienterar sig 

mot mänsklig kommunikation och är redo att höra till och lära genom meningsfylld samvaro 

med andra människor. I sin syn på hur barn tillägnar sig kunskap betonar han kulturens och 

den sociala interaktionens betydelse. Han presenterar en modell för samband mellan 

samhället och barns utveckling. Genom det sätt som de vuxna organiserar vardagslivet på så 

menar Sommer att de förmedlar samhället och kulturen till barnen. Men han betonar 

samtidigt att barnet är aktivt medverkande till sin egen utvecklingsprocess.  (Sommer, 1997). 

 

Den italienske barnpsykologen och folkskolläraren Loris Malaguzzi är grundaren till den 

pedagogiska filosofi som utvecklats vid de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia. 

Denna filosofi grundar sig i övertygelsen om att alla barn föds rika och intelligenta och har 

en vilja att utvecklas och skaffa sig nya kunskaper. Han anser att varje barn konstruerar sin 

egen verklighet utifrån de erfarenheter de har och deras sätt att erfara omvärlden. Då man ser 

på barns lärande är det viktigt att komma ihåg att allt är föränderligt och att man uppfattar 

olika fenomen på olika sätt beroende på ur vilket perspektiv man ser saker (Dahlberg 

m.fl.2002: Lenz Taguchi, 1997). 
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Dessa olika teorier har på skilda sätt och i olika stor utsträckning påverkat den pedagogiska 

inriktningen på förskolan i Sverige idag. Gemensamt för dem är att de alla talar om barnet 

som någon som aktivt är med och bidrar till sitt eget lärande. I dessa teorier eller filosofier är 

barnet inte längre ett tomt passivt kärl som väntar på att fyllas av den vuxnes kunskap och 

kultur utan en medskapare till sin egen och andras kunskap.  

 

2.3.1.  Pedagogers möte med kompetenta barn i ett postmodernt samhälle.  

 
I ett postmodernt samhälle så ses barnet som kompetenta världsmedborgare ur både ett 

individualistiskt och ett globalt perspektiv. Denna barnsyn innebär att man uppfattar barnet, 

omgivningen och det sociala sammanhanget det lever i som en helhet, man har ett 

sociokulturellt perspektiv. Man kan inte särskilja barnet ur dess kontext. Den sociala situation 

barnet deltar och lever i utgör grunden för deras lärande (Vallberg Roth, 2002). ). Det vill 

säga varje barn är en individ som är påverkad av sin kultur och det sammanhang det lever i, 

något ”originalbarn” finns inte. Det man även är medveten om när man betraktar barn ur 

postmodernt perspektiv är att det är betraktarens synsätt och värderingar som skapar bilden av 

barnet. (Dahlberg m.fl. 2002; Nordin- Hultman, 2004:). Det som en pedagog ser och bedömer 

ett barn utifrån är beroende av den diskurs som råder, vilken kultur man befinner sig i och 

vilka teorier man arbetar efter. Olikheterna i sättet att uttrycka sig kan tolkas olika av olika 

pedagoger beroende på vad personen i fråga har med sig i sin ”ryggsäck” (Nordin- 

Hultman,2004).  

 

Utvecklingspsykologi handlar därför även om den som observerar barnet och vilken syn på 

barn den har. Faktorer som man bör ta hänsyn till då man tolkar barns beteende är det 

sammanhang som barnet lever i, det vill säga barnets sociala nätverk och kulturella 

tillhörighet. En pedagog kan aldrig ha insikt i hela det sammanhang som barnet lever i, då 

barnet även påverkas av händelser som sker utanför förskolan (Askland & Sataoen, 2003).  

 

2.3.2.  Föränderlighet, osäkerhet och behov av recept 

 
Ett centralt tema i postmoderniteten är att världen upplevs som föränderlig, expansiv och 

människan präglas av den kontext som man lever i. Vetenskapen är fortfarande viktig men 

man tar hänsyn till vilken diskurs den präglats av. Därför anses det inte längre som att 
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vetenskapen producerar absoluta sanningar och är den enda källan till kunskap. Kunskap ses 

som föränderlig och kontextbunden. Postmodernismen ställer sig frågande till att kunskap är 

”objektiva och givna sanningar” utan säger att kunskap är en del av maktrelationerna i ett 

samhälle (Askland & Sataoen 2003). Det som påstås vara kunskap i en kultur är något som 

avgörs av dem som har makt att definiera detta (a.a.). 

 

 ”Begrepp och klassificeringar blir ramverk som begränsar och formar vårt tänkande 

/…/ De är uttryck för den makt som utövas av diskursiva regimer – men de blir också 

redskap för maktutövning när vi använder dem (t.ex. begrepp för barns utveckling) för 

att forma policies, praktiker och relationer”. (Dahlberg m.fl. 2002, s.49). 

 

 Det finns inte bara en verklighet utan många perspektiv på verkligheten (a.a.). Detta skapar 

en stor variation av tolkningsmöjligheter och teorier men samtidigt en ökad osäkerhet. Att inte 

längre ha ett fast grepp om världen skapar ett behov av ”recept”. ”Ett pedagogiskt recept är, 

förenklat, en kunskapsstruktur som säger hur man ska agera och/eller talar om vad man ska ta 

hänsyn till i bedömningar, planering, utvärdering etc.” (Kvernbekk, Strand, 2004, s.180). Att 

använda sig av sådana “pedagogiska recept” gör att man känner igen sig, de skapar trygghet 

och en känsla av kompetens. Dessa recept har en förmåga att bli normativa och generella 

(a.a.).  

 
 I sin licentiatuppsats ”Varför individuella utvecklingsplaner?” beskriver Ingela Elfström 

(2004) hur ”den nya flexibla, självständiga och problemlösande individen har blivit norm 

både för barn och vuxna” (s.80). Barnen förväntas vara delaktiga och ansvarstagande precis 

som vuxna och gränsen mellan vuxen och barn håller på att suddas ut. Ansvaret har flyttats 

från samhället till individen och från stat till kommun och lokalsamhälle (a.a.). Denna 

ansvarsförskjutning medför att förverkligandet av det livslånga lärandet är beroende av 

individen eftersom lärandet förväntas äga rum i såväl informella som formella miljöer. Det 

informella lärandet kan ske i familjen, på arbetsplatsen, i föreningar och i vardagen. Lärandet 

blir med andra ord gränsöverskridande (Vallberg Roth, 2002). Denna helhetssyn på barnet ger 

en större bild, då man nu även ser till barnets egenskaper, karaktär och personlighet. Elisabeth 

Nordin – Hultman (2004) tar upp att det på så vis finns fler områden som man bedömer, då 

man använder t.ex. individuella utvecklingsplaner, vilket kan innebära att man lättare ser 

avvikelser hos det enskilda barnet med risk för en ökad diagnostisering som följd. 
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Vad betyder det för ett barn att från en tidig ålder återkommande rikta en granskande 

blick mot sig själv och tala om sig själv i termer av starka och svaga sidor, eller som 

någon som alltid kan bli ännu bättre på något än hon/han redan är? Vad har dessa 

utvecklingskontrakt för effekter på föräldrarnas blick och samvaro med sina barn? Och 

vad har de för effekter på pedagogernas meningsskapande och planering i den 

vardagliga praktiken? (Nordin – Hultman, 2004, s.18).  

 

Den ökade diagnostiseringen av barn i förskoleåldern är ett ämne som även tas upp av 

Skolverket i den nationella utvärderingen av förskolan 2004. Här frågar man sig, precis som 

Nordin Hultman (2004), om orsaken till den ökade diagnosticeringen kan vara en effekt av 

den tilltagande kartläggningen av barns utveckling i till exempel individuella 

utvecklingsplaner. En annan konsekvens, av att kartlägga och observera barn på det sätt som 

görs i de individuella utvecklingsplanerna, är att man krymper ”normalitetsspannet” och ett 

större antal barn  blir bedömda som utanför och i behov av stöd, genom (Skolverket, 2004). 

 

Uppenbart är att det finns vissa risker som man bör vara medveten om när man dokumenterar. 

Kring detta diskuterar Dahlberg, Moss och Pence (2002) som säger att vi måste alltid ”fråga 

oss med vilken rätt vi tolkar och dokumenterar barns aktiviteter och vad som är etiskt 

försvarbart” (s.232). Man måste försöka förstå hur subjektiva känslor, önskningar och 

värderingar kommer att färga det man ser hos barnen. 

 

2.4. Vad säger styrdokumenten om individuella utvecklingsplaner 

 

För att söka svar på frågan om var kravet på att införa individuella utvecklingsplaner i 

förskolan kommer ifrån så har vi granskat Skollagen SFS (1985:1100), Läroplan för förskolan 

(Lpfö-98), olika betänkanden från Skolverket samt departements – och regeringsskrivelser. I 

skollagens § 3 står ”Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 

erbjuda barn fostran och omvårdnad /…/ Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall 

utgå från varje barns behov” (1985:1100).  I förslaget till läroplanen ”Att erövra omvärlden” 

(SOU 1997: 157 ) kan man läsa:  
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”För planering, genomförande och uppföljning av arbetet när det gäller det enskilda 

barnets utveckling och lärande skall en INDIVIDUELL PLANERING göras. Den 

individuella planeringen skall vara ett stöd för personalen, inte minst i 

utvecklingssamtalen med barnets föräldrar/vårdnadshavare” (s.133).  

 

Här talar man om en individuell planering som grund för arbetet med barnen men detta tas 

sedan inte upp i förskolans läroplan.  I Läroplan för förskolan, Lpfö-98, där ”förskolan ingår 

och utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3) talar man om pedagogisk dokumentation med vilket 

man avser ett arbetsredskap som syftar till att förändra ”såväl det pedagogiska 

förhållningssättet som den pedagogiska praktiken” (Lenz Taguchi, 1997, s.10). Målen i 

förskolans verksamhet är mål att sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och 

lärande, kring detta skall det regelbundet genomföras utvecklingssamtal med föräldrarna. Man 

säger vidare att det inte är det enskilda barnet som ska betygsättas eller granskas. Det ska inte 

heller utfärdas betyg eller omdömen. Man uttrycker även att alla barn ska delta utifrån sina 

specifika förutsättningar och det ska ske i en trygg, utvecklande och lärorik miljö. 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan och ta vara på barnens vilja och lust att 

lära. De vuxna som arbetar i förskolan ska se varje barns potentialer och engagera sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Varken i Skollagen SFS (1985:1100) eller läroplan för förskolan hittar vi något som handlar 

om individuella utvecklingsplaner. Däremot så finns det en departementsskrivelse, ”Elevens 

framgång – skolans ansvar” (Ds 2001:19) där Utbildningsdepartementets expertgrupp 

föreslår att alla elever ska ha rätt till en individuell utvecklingsplan. Även i 

regeringsskrivelsen ”Utbildning för kunskap och jämlikhet” (Rs 2001/02: 188) föreslår man 

individuella utvecklingsplaner. Detta för att kunna ge tydligare information om elevers 

studieutveckling i grundskolan samt stödja deras kunskapsutveckling, men inte för att bedöma 

den (a.a. s.19). Inte i någon av dess båda skrivelser så omnämns förskolan i samband med de 

individuella utvecklingsplanerna. Något formellt statligt krav att föra in individuella 

utvecklingsplaner på förskolestadiet, via läroplanerna eller andra handlingar, finns inte 

(Elfström, 2004).  
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Vilka motiv kan finnas att införa individuella utvecklingsplaner när man från Skolverkets sida 

i den nationella utvärderingen av förskolan ”Förskola i brytningstid” (Skolverket, 2004) 

säger sig se risker med dessa planer:  

 

”utvecklingsplanerna (eller andra former av kartläggningar), trots att intentionerna från 

början varit något annat, i praktiken mer kommer att fokusera barnens brister och blir 

ett instrument för normalisering, där det enskilda barnet bedöms utifrån vad man 

förväntar sig att barn i allmänhet ska kunna vid en viss ålder” (s.181). 

 

 I samma rapport säger man vidare att: 

 

”det även är viktigt att beakta hur små barn kan uppleva att tidigt bli bedömda. 

Eftersom en sådan utveckling inte ligger i linje med reformens [införandet av Lpfö-98] 

intentioner är det angeläget att uppmärksamma och följa dessa tendenser, inte minst vad 

gäller de individuella utvecklingsplanernas roll i förskolan” (s. 182). 

 

I den lägesbedömning som skolverket gav ut i oktober 2004 tar man upp att samordnandet av 

olika typer av skriftlig dokumentation, gemensamma planer och mål samt 

kvalitetsredovisningar är tydliga tecken på den röda tråd mellan förskola och skola som var 

förskolereformens intention. Detta är tecken på tydligt närmande mellan de båda 

verksamheterna i utbildningssystemet (Skolverket, 2004:622). I Lpfö 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står det att man från förskolans håll ska sträva efter ett gott 

samarbete med förskoleklass, skola och fritidshem. Avsikten med detta är; ”att stödja barnens 

allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv” (s. 16). I flera kommunala 

skolplaner och kvalitetsredovisningar så behandlas förskola och skola gemensamt. Resultatet 

av detta kan bli att skolans uppnående mål påverkar förskolans strävandes mål så att man 

upprättar även uppnående mål inom förskolan (Skolverket 2004: 622). 

 

Närmandet mellan skolan och förskolan kan innebära att skolans mål blir norm även vid 

bedömningar av förskoleverksamheten, vilket inte är förenligt med läroplanen för 

förskolan. /…/ I vissa kommuner har man utformat gemensamma mål och former för 

utvärdering vilket gör att det gemensamma betonas och särarten blir undanskymd 

(Skolverket, 2004: 622, s.26-27). 
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Enligt Vallberg Roth (2002) så bör man tolka läroplanen utifrån det samhälleliga 

sammanhang som den är konstruerad i. Det vill säga att man måste ta hänsyn till den 

kulturella och vetenskapliga diskursen som råder.  

 

3. Problemprecisering och frågor 

 

De frågor som vi vill ha svar på är för det första vilken innebörd pedagogerna i förskolan ger 

de individuella utvecklingsplanerna samt vilka avsikter de har med dessa. En annan central 

fråga är varifrån kravet kommer att förskolan skall införa individuella utvecklingsplaner.   

 

4. Metod 

 
I detta avsnitt redogör vi för vilka metoder vi använde oss av i vår empiriska studie, det vill 

säga kvalitativa intervjustudier och granskning av dokument. Syftet med våra empiriska 

studier är att ta del av olika dokument som kallas IUP, samt att få insikt i pedagogers tankar 

och uppfattningar. Vi tar även upp hur vår datainsamling går till, samt hur vi bearbetat och 

tolkat insamlat material. 

 

4.1. Urval 

 
Den undersökningsgrupp som vi har valt består av fem personer; tre förskollärare, en rektor 

och en pedagogisk samordnare i en kommun. Förskollärarna arbetar på två olika förskolor, 

från två olika kommuner. Den ena förskolan har fyra avdelningar och är belägen i en villa 

förort, och den andra är en lägenhets – förskola i en storstad, med tre avdelningar.  Orsaken 

till att vi har valt dessa förskolor är att vi har sedan tidigare kunskap om deras 

dokumentationsformer. Dessa förskolor befinner sig på olika faser i arbetet med 

dokumentation och IUP. Den ena förskolan är i inledningsfasen av att starta upp IUP, men har 

använt sig av en liknande dokumentationsform sedan några år. Den andra förskolan har 

arbetat med IUP några år. Vi intervjuade även en rektor för åtta lägenhets - förskolor i en 

storstadsregion, vars personal har arbetat med IUP några år, samt en pedagogisk samordnare 

som är med i en arbetsgrupp som håller på att starta upp IUP i en kommun. Anledningen till 
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att vi valde att intervjua just dessa personer är att vi på olika sätt känner till dem och deras 

arbete. Det ställningstagande vi gjorde var att bestämma oss för vilka vi skulle intervjua för 

att få personer med olika erfarenheter och infallsvinklar.   

 

Vi har också samlat in IUP – dokument från olika kommuner. Dessa har vi fått tag på dels 

genom att vi har fått de dokument som används på de två förskolorna där vi genomfört våra 

intervjuer, dels genom att vi gjort en allmän sökning på Internet, samt att vi har sökt på 

Skolverkets hemsida. De dokument som vi granskade finns på olika kommuners hemsidor. 

Sökorden som vi använde oss utav är IUP samt individuella + utvecklingsplaner.  

 

I vårt sökande av litteratur och aktuell forskning, samt artiklar utnyttjade vi Högskolan i 

Kristianstads bibliotek. Vi använde oss själva av Book –it och Artikelsök, samt fick hjälp av 

en bibliotekarie för att göra en mer omfattande sökning. Det fanns inte mycket relevant och 

aktuell litteratur att tillgå som gagnade vårt syfte. 

 

4.2. Datainsamling 

 
Det vi har valt att arbeta med är semistrukturerade intervjuer, det vill säga att vi har haft 

ungefär samma planerade frågor som vi har ställt till alla, men frågornas följd har varit 

flexibel (Denscomb, 2000). Vi använde oss utav öppna frågor, eftersom vårt syfte är att få 

fram respondenternas uppfattningar. Under intervjuns gång fyllde vi på med följdfrågor och 

gav då respondenterna möjlighet att prata mer utförligt om saker som de själva tog upp (Patel 

& Davidsson, 2003). De frågor som vi sökte svar på var hur pedagogerna uppfattade syftet 

och bakgrunden till individuella utvecklingsplaner. Vi ville även ta reda på vad de uppfattade 

som positivt respektive negativt med dessa planer.  

 

Anledningen till att vi har valt intervjuer som metod, är att vi anser att det var det mest 

relevanta sättet i att detta fall få reda på personers tankar, erfarenheter och åsikter (Bjurwill, 

2001). Eftersom vi ville få en mer utförlig information, valde vi att lägga tonvikten på 

intervjuer med ett färre antal personer. Det urval vi har gjort är för att få en så bra kvalitet på 

studien som möjligt.  För att få relevans i studien valde vi att intervjua pedagoger som vi vet 

har erfarenheter av att arbeta med IUP som dokumentationsform. De två andra personerna 

som vi intervjuade har specifika kunskaper inom detta område. Som arbetsredskap använde vi 
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oss utav diktafon för att dokumentera intervjuerna, detta för att få en så korrekt och permanent 

återgivning av respondenternas svar som möjligt (Denscomb, 2000). Vid ett intervjutillfälle 

kompletterade vi med fältanteckningar. Intervjuerna varade mellan trettio minuter och en 

timme, och de genomfördes på förskolorna samt på samordnarens kontor på kommunen. Vi 

har även samlat in ett antal olika IUP – dokument från olika kommuner och förskolor för att 

granska dem. Ett par av dokumenten är sådana som har utarbetats på förskolorna och därför 

har de inte någon författare angiven. Vi har valt att ta med dessa i studien ändå eftersom vi har 

stött på dem på mer än en förskola. 

 

4.3. Etiska överväganden 

 
Alla personer som har varit med i vår empiriska studie har informerats om syftet med vårt 

arbete samt hur deras svar kommer att behandlas och därefter publiceras. 

Undersökningsgruppen har även blivit informerad om att allt deltagande sker på frivillig bas, 

och de som vill kan när som helst avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). De 

intervjuade personerna har fått den transkriberade intervjun, för att godkänna att vi använder 

den. De har också fått möjlighet att kommentera eller förtydliga sina uttalanden. Efter 

genomförd bearbetning av materialet kommer vi att radera banden. 

 

4.4. Dataanalys 

 
Vi har bearbetat intervjuerna genom att först lyssna igenom dem och därefter så ordagrant 

som vi har kunnat transkribera dem till datautskrifter. Dessa utskrifter har vi därefter läst 

igenom och gjort en så kallad ”öppen kodning”, det vill säga försökt upptäcka likartade och 

olikartade uttalanden samt gemensamma kategorier (Denscomb, 2000).  För att särskilja dem 

och se mönster i materialet har vi markerat olika kategorierna med olika färgpennor, under 

tiden har vi även gjort egna anteckningar i marginalen. De olika kategorierna har vi sedan 

sammanfört i ett nytt dokument för att få översikt av materialet. Under tiden som vi har 

arbetat med materialet har vi fört anteckningar över våra tankar och frågor till materialet. 

De olika dokumenten som vi samlat in har vi läst och genomsökt efter likheter och olikheter i 

både dess utformning och formulering. Även här har vi letat efter olika kategorier som vi 



 24

sedan har sammanfört och tolkat. Genom att analysera innehåll i dokument så kan man 

upptäcka ”dolda” budskap som förmedlas i texten (Denscomb, 2000).  

 

4.5. Fördelar kontra nackdelar med metodvalen. 

 
Det som man måste vara medveten om vid intervjuer är att man som intervjuare påverkar 

informanten omedvetet genom sitt etniska ursprung, ålder och kön (Patel & Davidsson, 2003). 

Det finns också en risk att den intervjuade personen ger svar som den tror att intervjuaren 

förväntar sig få. En del personer kan också bli hämmade av att man spelar in samtalet 

(Denscomb, 2000). En fördel med att använda sig av diktafon är att man får en korrekt 

återgivning av intervjun och att man kan lyssna av intervjun flera gånger, men en nackdel är 

att man missar den intervjuades minspel och kroppsspråk. I Den kvalitativa forsknings 

intervjun (Kvale, 1997) tas upp att man bör som intervjuare ställa sig frågan ”Hur kan 

intervjuerna hjälpa mig att utvidga min kunskap om de fenomen som jag undersöker?” 

(s.166). Han understryker vidare att det är av stor vikt att utveckla en teoretisk förståelse om 

det som ska undersökas då man planerar intervjuerna. Man bör vara medveten om att den 

kunskap man som intervjuare har påverkar såväl intervjufrågor som tolkning och analys av 

insamlat material. 

 

Fördelen med intervjuer är att man kan komma med följdfrågor samt be informanterna om 

förklaringar då man undrar över något. Den som blir intervjuad har också en större möjlighet 

att berätta och beskriva det de vill ha fram. Det är en metod som endast behöver en enkel 

utrustning. Då man har kommit överens med respondenten om intervjun i förväg så vet man 

med säkerhet att man får svar på sina frågor, i motsatts till enkäter då man inte är säker på hur 

många som svarar.  En nackdel med intervjuer är att det tar mycket tid att transkribera dem till 

en så exakt nedskriven text som möjligt (Patel & Davidsson, 2003).  Som textmaterial är det 

dock sedan lättare att bearbeta, och man kan markera i texten, likheter, olikheter, kategorier, 

frågor med mera. En annan fördel är att man har möjlighet att gå tillbaks i materialet.  

 

Det som har gjort att det har varit svårt att lyssna av de inspelade intervjuerna är att någon av 

informanterna plötsligt pratat tystare, det kom störande ljud från mobiltelefon och andra ljud 

från omgivningen. Då vi intervjuade rektorn fick vi inledningsvis problem med diktafonen 
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och därför kom inte den allra första delen av intervjun med. Vi skrev då stolpar under 

intervjun för att sedan kunna återge inledningen av intervjun på ett någorlunda korrekt sätt. 

Man bör ställa sig frågan om ett litet antal respondenter ger tillförlitlig information till en 

studie (Denscomb, 2000). Vi är medvetna om att såväl vårt urval av informanter som det 

faktum att vi inte har intervjuat ett så stort antal pedagoger eventuellt kan påverka vårt 

resultat. 

 

5. Resultat 

 
Vi har delat upp vårt resultat i två olika delar. I den första delen, 5.1 Ett färdigställt material 

med progressionsplan eller stegöversikt, presenterar vi det resultat vi kommit fram till när vi 

analyserat och tolkat olika typer av individuella utvecklingsplaner. Den andra delen, 5.2 

Pedagogers uppfattningar om individuella utvecklingsplaner, beskriver resultatet av vår 

analys och tolkning av intervjumaterialet.   

 

 5.1. Ett färdigställt material med progressionsplan eller stegöversikt 

 
I de olika typer av individuella utvecklingsplaner som vi tittar på så framgår att det är ett 

färdigställt material som skall fyllas i av pedagoger på förskolan. Dessa ska sedan ligga till 

grund för de utvecklingssamtal man har med föräldrar. Till utvecklingsplanerna hör ett, i de 

flesta fall, samtals - eller observationsunderlag vilket är en form av checklista för 

pedagogerna. I vissa fall så har man något som kallas progressionsplan eller stegöversikt som 

visar var barnet befinner sig i sin utveckling inom ett visst område, till exempel i svenska, 

matematik, social eller engelska. Man förbereder sig inför samtal med föräldrar genom att 

observera, fundera kring eller på andra sätt gå igenom de olika punkter, frågeställningar eller 

områden som finns i underlaget. Samtals - eller observationsunderlaget kan se ut på olika sätt. 

 

5.1.1.  Markeringsdokument. 

 
Vissa av de individuella utvecklingsplanernas samtalsunderlag är gjorda så att man kryssa av 

eller på annat sätt markera var barnet befinner sig i sin utveckling. Detta är ett exempel på hur 

ett sådant underlag kan se ut.  
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                                                                                            (Bild 2, bilaga 1) 

Ett annat sätt att åskådliggöra barnets utveckling är i form av en så kallad stegöversikt. Denna 

visar på vilka steg barnet ska gå igenom i sin utveckling, från 1 till 16 år, inom de olika 

områden som finns presenterade. Som pedagog så markerar man vilka steg som uppnåtts.  

 

 

      Bild 3 ur ”Att arbeta med IUP- Kopieringsunderlaget”( Zetterström, 2003. s.19 ) 
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Eftersom förskolan inte ska bedöma vägen till målet så markerar man bara när barnet nått 

målet, vilket framkommer i det handledningsmaterial som finns kopplat till denna typ av IUP.  

 

Innan man markerar i stegöversikten så ska man fylla i ett så kallat stegblad. 

      Bild 4 ur ”Att arbeta med IUP- Kopieringsunderlaget”( Zetterström, 2003. s.37 ) 

 

Varje stegblad är kopplat till ålder och skolår, det vill säga steg ett är för barn i åldern ett till 

tre år och så vidare. Stegbladen i social utveckling är ämnat som ett diskussionsunderlag och 

har inga kriterier som de andra ämnena, svenska, engelska och matematik har. De ska kunna 

utformas som individuella kriterier på social utveckling och barnet själv ökar kraven med 

stigande ålder. Man säger i handledningen till detta material att man i samtal med föräldern 
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gemensamt ska komma fram till ”kravnivån”. Den sociala utvecklingen bedöms, sägs det 

vidare i handledningsmaterialet, utifrån hur ofta något sker: Sällan – Ibland – Oftast. De 

andra ämnena bedöms med; Osäker – På god väg – Kan (Zetterström, 2003).  

 

En annan variant på hur man kan beskriva barns utveckling finns i vad som kallas för 

progressionsplaner. Detta exempel på progressionsplan är ämnat att följa barnet fram till 

grundskolans slut och visar utvecklingen i svenska. Liknande planer för matematik och 

engelska finns också från ett till 16 år. Här kryssar man för i ”rankan” hur långt barnet 

kommit i sin språkutveckling.   

                             

                                                    Bild 5 Utarbetad och utgiven av x kommun (2001) 
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5.1.2. Beskrivande dokument  

 
Övervägande delen av de individuella utvecklingsplanerna som vi har granskat har delar där 

pedagogen ska, utifrån frågor eller områden skriva om barnet. Hälften av dessa har direkta 

frågor som till exempel; 

• ”Hur fungerar barnet i grovmotoriska aktiviteter? Vad tycker han / hon är roligt att 

göra?” 

• ”Hur är barnets självbild?”  

• ”Vilket rörelsebehov har barnet?” (Se bilaga 1)   

• ”VILKA förmågor, kompetenser, behov och intressen ska stimuleras och stödjas?” 

• ”VAD ska göras, vilka insatser krävs? (Se bilaga 2) 

• ” Hur visar barnet förmåga att upptäcka/ reflektera över / ta ställning till olika etiska 

dilemma och livsfrågor i vardagen?” (Se bilaga 3)  

 

I vissa fall är frågorna kopplade till olika områden så som motorisk -, emotionell -, social - 

och språklig utveckling. Den andra hälften av utvecklingsplanerna i denna kategori är 

upplagda så att det finns tomma rutor kopplade till varje område där pedagogerna ska skriva 

om barnet.   

  Bild 6 Utarbetad och utgiven av x kommun (2001) Bi laga 4. 
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Analys – Tolkning 

 

När vi ser dessa dokument är vår spontana tolkning av dem att de till utförande i stort sett 

överrensstämmer med de skattningsscheman som utformades på 1970-talet (se bild.1, 

kap.2.2.). De bygger på samma principer där man ska markera barnets utvecklingsnivå på en 

skala. En annan likhet är att de båda grupperar barnets utveckling i olika områden, som till 

exempel språklig, social och motorisk utveckling (Dahlberg m.fl. 2002). Det vi frågar oss är 

vad som är normalt och vem som avgör vad som är det? De frågor som ställs i materialet kan 

möjligen tolkas som normativa och styrande, de blir en typ av recept som talar om vad som 

till exempel ska bedömas, vilket i sin tur skapar trygghet och igenkänning hos pedagogen.  

(Kvernbekk, Strand, 2004).  En annan tänkbar tolkning är att materialet leder till subjektiva 

bedömningar på barns utveckling.  Genom att klassificera barnets utveckling i förutbestämda 

områden och vad de ska kunna vid en viss ålder så kan en rimlig tolkning vara att det speglar 

en barnsyn som har sin grund i utvecklingspsykologin, där man grupperar barn utifrån 

allmänna scheman och utvecklingsnivåer. Denna barnsyn förknippas med Piaget som 

utvecklat teorin om hur den kognitiva utvecklingen sker stegvis och genomgår samma 

förutbestämda stadier för alla (Maltén, 1995). När man som pedagog tolkar ett barns beteende 

måste man vara medveten om sin egen barnsyn som utgår från den teoretiska kunskap och 

erfarenhet som man har (Askland & Sataoen, 2003). Under moderniteten så beskrev man 

barnet som en biologisk varelse utifrån generella mallar av hur normalbarnet skulle vara 

(Dahlberg m.fl., 2002; Nordin-Hultman, 2004). När man talar om barn på detta sätt så blir 

resultatet att:  

 

”kartorna, klassifikationerna och de färdiggjorda kategorierna ersätter rikedomen i 

barnens levda liv och den ofrånkomliga komplexiteten i den konkreta erfarenheten” 

(Dahlberg m.fl. 2002, s. 56).  

 

Det som vi tycker oss kunna utläsa ur dessa individuella utvecklingsplaner är att de verkar 

begränsa pedagogens sätt att uttrycka sig. De tar inte upp barnets lärande utan är 

koncentrerade på utveckling inom olika områden. Att man bör vara medveten om de risker 

som kan finnas när man dokumenterar barns utveckling är något som Dahlberg, Moss och 

Pence (2002) tar upp. De säger att man bör ifrågasätta vad som är etiskt försvarbart då vi 

dokumenterar och värderar barns aktiviteter. Det är tolkarens egna värderingar och känslor 

som färgar vad man uppfattar (a.a.).  
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I några av dokumenten uttrycker man sig i termer som ”vilka insatser krävs” och 

”behovsbedömning” som skulle kunna tolkas som  att man koncentrerar sig på de eventuella 

brister barnet kan tänkas ha. Visserligen så talas det även om kompetenser och förmågor i 

dessa dokument men i de flesta fall i samband med att något behöver stödjas, stimuleras eller 

utvecklas. Det förefaller oss som om man faktiskt i dessa dokument bedömer och värderar 

barnet. Om vår tolkning är riktig så står detta förfarande i direkt strid med målen i Lpfö 98 

som säger att man inte ska betygsätta, granska, utfärda betyg eller omdömen om det enskilda 

barnet (Utbildningsdepartementet, 1998).   

 

5.2. Pedagogers uppfattningar om individuella utvecklingsplaner 

 

I det empiriska material vi har samlat in genom intervjuer har vi kunnat urskilja olika teman i 

de svar vi fått från respondenterna. Varje tema presenteras med ett citat från intervjuerna som 

rubrik. Detta citat är ämnat att beskriva vad temat handlar om men vi ger även en kort 

förklaring till temats innebörd efter varje rubrik. Vi väljer att ge vår tolkning och analys efter 

varje presenterat tema. I materialet har vi försökt återkoppla till vårt syfte som dels är att 

belysa pedagogernas tolkning av de individuella utvecklingsplanerna och dels hur dessa 

används i förskoleverksamheten. 

 

5.2.1.  ”Det kom ju från ledningshåll, det gjorde det.” 

 

På frågan om var kravet att skriva IUP kom ifrån hade pedagogerna i stort sett samma svar. 

De gav uttryck för att deras första kontakt hade initierats av deras arbetsledare eller annan 

chefsperson.  

 

 – Det kom ju från ledningshåll, det gjorde det. Ett beslut och det kom ju, på nåt vis, när 

jag kom i kontakt med det var det att jag fick pappret i handen. Men om jag då har 

förstått det rätt så har det funnits med, det sägs att det har funnits med, det sägs ju att 

det har funnits med förskollärare i det här arbetet för att få fram den.  Men där var inte 

jag inblandad utan jag fick pappret i handen och nu ska ni jobba efter detta.  
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I detta fall så har pedagogen inte fått någon förförståelse till vare sig dokumentet som sådant 

eller dess syfte. Hon säger att det var när hon fick pappret i handen som hon kom i kontakt 

med IUP. Visserligen hade det funnits förskollärare med när materialet utarbetades men hon 

säger sig inte ha haft någon delaktighet i den processen.    

 

– Mm, det var ju från vår chef, dåvarande chef, som hade gått en rektorsutbildning och 

som sen presenterade detta på ett personalmöte och där var även folk med som hade 

utarbetat den. Sen hade vi ju ett otal möten där vi diskuterade vad som skulle stå i och 

kommentarer. Ja, hur det skulle bli upp… ja hur det skulle se ut.  

 

– På något personalmöte och sen så blev det lite material där som vi tittade på. Sen så 

blev det nog inget mer av det i den vändan. Så var det ju då när vi fick ny chef här ute 

som hon tog tag i det lite.  

 

Här visar pedagogens svar på att en viss möjlighet att påverka dokumentets utformning har 

funnits. Möjligheten till påverkan var begränsad eftersom man från ledningshåll redan valt ut 

det material som man ville utgå ifrån.  

 

Analys – Tolkning 

  

Här framkommer att pedagogerna har haft olika påverkansmöjligheter i hur dokumentet skulle 

utformas. I det ena fallet så gott som ingen möjlighet till påverkan alls medan man i det andra 

fallet verkar ha haft ganska mycket att säga till om. Beslutet om att börja arbeta med 

individuella utvecklingsplaner har kommit uppifrån och inte på initiativ av pedagogerna. 

Ingen av pedagogerna kommenterar de individuella utvecklingsplanernas införande i relation 

till intentionerna i förskolans läroplan eller annat styrdokument utan verkar ganska 

oreflekterat följa ledningens beslut. Häri ligger annars en paradox eftersom det inte finns 

något formellt statligt krav vare sig via läroplanen eller andra statliga dokument att införa 

individuella utvecklingsplaner (Elfström, 2004). Däremot så finns det i flera kommuners 

lokala skolplaner krav på att man ska införa individuella utvecklingsplaner (Skolverket, 

2004). En rimlig tolkning kan vara att pedagogerna förlitar sig, med all rätt, på att man från 

ledningshåll har sådana här beslut väl underbyggda och förankrade i de styrdokumenten som 

finns för verksamheten.  
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5.2.2. ”– Det kommer från skolverket, ja.”  

 

Det fanns även andra förklaringar till varför IUP kom att införas i de svar vi fått.  Hur det 

förhöll sig med förskolans skyldighet att införa IUP och varifrån detta krav kom så har den 

rektor och den samordnare vi talat med gett uttryck för olika uppfattningar.   

 

– Bakgrunden är egentligen, i den här arbetsgruppen som vi arbetade i, så var det så att 

den tillsattes med anledning av att politikerna hade beslutat att alla föräldrar skulle ges 

möjlighet att få skriftlig information om sitt barn vid utvecklingssamtalen.  

 

 – … anledningen till att det här dokumentet [pekar på kommunens IUP] inte innefattar 

förskolan är ju för att individuella utvecklingsplaner inte är obligatoriskt i förskolan, 

vilket från och med juni 05 kommer att va för grundskolan. Så varken förskolan eller 

gymnasieskolan är i detta skedet,så lyder dom inte under det här obligatoriet att det ska 

finnas. 

 

 – Det kommer från skolverket, ja. 

      

Som den pedagogiska samordnaren ser det så är det ett politiskt beslut som ska följas och det 

avser enbart grundskolan, inte förskola eller gymnasium. Enligt henne så kommer detta beslut 

från Skolverket.  

 

Den rektor som vi intervjuade berättade att i hennes kommun så hade pedagoger från 

förskolorna i samarbete med ett konsultföretag arbetat fram de individuella utvecklingsplaner 

som används här. Hon förklarade att förskolorna hade arbetat med detta långt innan skolorna.  

Det var läroplanens, Lpfö 98, tal om individ som hon upplevde som det ursprungliga kravet 

på att införa individuella utvecklingsplaner i förskolan. I den lokala skolplan som nu finns i 

kommunen så framgår att man ämnar ta fram ett material som har gemensamma kriterier för 

skolans och förskolans individuella utvecklingsplaner, och det är denna som rektorn i nuläget 

lyfter fram som förskolans uppdrag. 

 

 – Ja, som man har då så olika men här står då i denna (lokala skolplanen) vårt uppdrag 

där att förvaltningen ska ta fram gemensamma kriterier för skolornas individuella 

utvecklingsplaner. Så man ska ha alltså gemensamma kriterier, vad det ska innehålla va. 

Och detta det har inte kommit så långt ännu för denna fick vi nu i år. 
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Analys – Tolkning 

 

Det verkar vara oklart var kravet att införa individuella utvecklingsplaner kommer ifrån och 

för vilka det gäller. Den pedagogiska samordnaren i den ena kommunen menar att det inte 

finns något statligt krav på detta medan rektorn verkar ha uppfattat läroplanens utformning 

som ett krav. I läroplanen för förskolan så står det att verksamheten skall utgå från varje barns 

behov, anpassas till alla barn i förskolan och ta vara på barnens vilja och lust att lära. De 

vuxna som arbetar i förskolan ska se varje barns potentialer och engagera sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen (Utbildningsdepartementet, 1998). Läroplanen 

lägger visserligen tyngdpunkten på att det är barnets individuella förmåga och lärande som 

ska stå i fokus men säger ingenstans att man ska ge varje barn en utvecklingsplan. Vad som 

möjligtvis skulle kunna upplevas som ett krav på någon typ av skriftlig information är när 

man i läroplanen talar om pedagogisk dokumentation. Men pedagogisk dokumentation är inte 

att förväxla med individuella utvecklingsplaner, utan ett arbetsredskap som syftar till att 

förändra ”såväl det pedagogiska förhållningssättet som den pedagogiska praktiken” (Lenz 

Taguchi, 1997, s.10). 

 

 Som vi ser det så kan det finnas ett samband mellan den trend som finns i samhället idag som 

talar om en flexibel, självständig och problemlösande människa (Elfström, 2004) och behovet 

att använda sig av individuella utvecklingsplaner. Eftersom det nu förefaller vara så att 

lärandet sker i alla miljöer och sammanhang så kan detta uppfattas som att man inte längre har 

samma kontroll som tidigare på vad det är barnen kan. Man kan inte längre peka på en 

bestämd lärandesituation och säga att ”detta lärde sig Kalle eftersom vi gjorde si och så” utan 

lärandet har blivit gränsöverskridande (Vallberg Roth, 2002). Kunskap ses som föränderlig 

och kontextbunden. Det finns inte bara en verklighet utan många perspektiv på verkligheten 

(Dahlberg m.fl. 2002). Därför tror vi att man kanske ser ett behov av att kartlägga och 

dokumentera barns utveckling på ett sådant sätt som man gör i de individuella 

utvecklingsplanerna. Vad som annars skulle kunna vara en orsak till att man tolkar 

läroplanens införande som ett krav på individuella utvecklingsplaner eller annan 

dokumentation av barns utveckling kan vara det faktum att ”förskolan ingår och utgör det 

första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3). Man har i läroplanen lagt större tonvikt på kunskap 

och lärande än i tidigare styrdokument och därmed kanske fått en oönskad effekt på så vis att 

förskolan börjar sträva efter skolans modell.  
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I en studie konstateras att individuella utvecklingsplaner blivit allt vanligare i förskolan 

efter läroplanens införande trots att inga sådana krav ställs i läroplanen. Att få en 

läroplan tycks ha varit en startpunkt för ett sådant arbete då man upplever att kraven på 

verksamheten och dokumentationen av den ökat (SOU 1997:157) 

  

5.2.3.  ”- Och det blir alltså en jättebra dialog med föräldrarna…” 

 

Avsikterna med att skriva individuella utvecklingsplaner är enligt respondenterna flera.  Det 

som kommer igen i alla intervjuer är dess betydelse för utvecklingssamtalet med föräldrarna.  

 

– Utvecklingssamtal man har med föräldrarna. Och det är bra och ha ett underlag där 

tycker jag, så att man inte bara sitter och svamlar ut i tomma intet. Alltså så, det kan jag 

tycka känns som ett stöd i samtalet där. 

 

– Och sen har man ju då, vi har ju den som underlag i våra utvecklingssamtal med 

föräldrarna.  

 

Här kan man se att dessa båda pedagogers uttalande om de individuella utvecklingsplanerna 

stämmer väl överens med varandra, de tycker att de är ett stöd och bra underlag för 

utvecklingssamtal med föräldrarna.   

 

Det framkommer av intervjumaterialet att man på den ena förskolan arbetar med 

utvecklingssamtalen på så vis att föräldrar får hem samma formulär som man skriver på 

förskolan för att där kunna skriva ner sin bild av barnet. När man sedan har utvecklingssamtal 

så ger pedagogerna sin bild av barnet och föräldrarna sin. Tanken är att man sedan ska 

utarbeta en gemensam individuell utvecklingsplan för barnet.   

  
– Vad jag, hur jag uppfattar det är ju att vi ska tydliggöra för föräldrarna också. Lite 

från barnens utveckling och att vi tillsammans med föräldrarna kan få, äh, en röd tråd 

som går från förskola till hemmet och tillbaka igen. Att vi kanske jobbar åt lite samma 

håll. 

– Och just det här med kommunikationen med föräldrarna. Föräldrarna får en tydligare 

bild liksom hur barnen utvecklas.  
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– Där kan man följa barnets utveckling och man ser ju… alltså det är klart och tydligt 

man ser, man tydliggör om barnet behöver hjälp, särskilt stöd och så tydliggörs det här. 

Och då får man bilden av hur är det hemma också. 

 

– Och det blir alltså en jättebra dialog med föräldrarna och tydliggör föräldrarnas 

synpunkter på sitt barn de ser ju det med sina ögon. Det är ju annat hemma och sen så 

hur är barnen i gruppen då och hur utvecklas man där va. Man tydliggör det väldigt 

klart.  

 

 

Den rektor och pedagog som har arbetat med IUP en längre tid är de som betonar föräldrarnas 

medverkan tydligast. I dessa citat så talar man om att man kan tydliggöra utvecklingen hos 

barnet för föräldrarna och man även kan få en bild av hur barnet är och har det hemma. Man 

har en påtagligare betoning på kommunikation än i de två första utsagorna.  

 

 

Analys – Tolkning 

 

Att just de individuella utvecklingsplanerna har en stor betydelse för utvecklingssamtalen med 

föräldrarna framgår tydligt i de svar vi fått från alla våra respondenter. Man kan ändå se en 

viss skillnad i sättet att resonera kring dem. I de två första svaren så verkar pedagogerna lägga 

störst vikt vid att de ser dem som ett stöd för att kunna genomföra dessa samtal på ett bra sätt. 

Man skulle kunna säga att de individuella utvecklingsplanerna mest är till för pedagogerna 

som ett stöd och samtalsunderlag. Dessa båda talar inte om att föräldrarna bidrar till varken 

utvecklingssamtalet eller utformandet av de individuella utvecklingsplanerna. Om man ska se 

”hela barnet” så borde man kanske även lägga vikt vid att försöka förstå den sociala situation 

och kontext som barnet lever i och inte bortse från dessa faktorer om man avser att beskriva 

barnet och dess lärande (Vallberg Roth, 2002). Detta skulle kunna tolkas som om man i första 

hand ser de individuella utvecklingsplanerna som en angelägenhet för pedagogerna i 

förskolan. De är först och främst ett arbetsredskap som ger pedagogerna möjlighet att 

genomföra utvecklingssamtal med föräldrar på ett bra sätt.  

 

En annan bild av hur de individuella utvecklingsplanerna används i samtal med föräldrar ger 

rektorn och en av pedagogerna. De vill ha en bild av barnet utanför förskolans värld för att 
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kunna få en bättre bild av barnets utveckling. Dessa respondenter ser detta arbetssätt som en 

möjlighet till ökad kommunikation med föräldrarna. Detta sätt att arbeta med de individuella 

utvecklingsplanerna menar de ger både föräldrar och pedagoger en möjlighet att bidra till en 

gemensam bild av barnet. Man får insikt i de olika sammanhang barnet lever i och upplever 

att man får en bra dialog med föräldrarna. Det kulturella och sociala samanhang som barnet 

lever i bör man ta hänsyn till när man tolkar barnets beteende. Barnet påverkas av händelser 

både i och utanför förskolan och som pedagog kan det vara svårt att få insikt i hela det 

sammanhang som barnet lever i (Askland & Sataoen, 2003). En rimlig tolkning är att man i 

detta fall, genom att ge föräldrarna möjligheten att komplettera med sin bild av barnet, tror sig 

kunna ge en mer heltäckande och ”sann” bild av barnet.  

 

 5.2.4. ”… vi har liksom koll på läget.” 

 

I svaren som framkom uttalade pedagogerna att de såg på individuella utvecklingsplaner som 

ett hjälpverktyg i det pedagogiska arbetet.  

  

– Det är en hjälp för mig som pedagog och det är även en hjälp för föräldrarna. 

 

– Inte bara inför utvecklingssamtalet utan under tiden när man planerar sin verksamhet. 

Så att man titta utifrån det individuella barnet i situationer där man behöver, just att 

kunna gå tillbaka. 

 

Dessa svar kommer från den pedagog som har arbetat med IUP. Här uttrycker hon att man 

använder dokumentationen som ett underlag för den pedagogiska planeringen på förskolan, 

samt att hon ser det som ett hjälpmedel för pedagog och föräldrar. 

 

– Sen är det ju jättebra för oss för det är istället för att göra barnsobservationer som vi 

gjorde förr så är ju detta ett sätt att vi observerar barnen kontinuerligt alltså. Det sätter 

ju liksom press på oss att vi har liksom koll på läget. 

 

– Det är ju för barnets skull vi har den här dokumentationen, alltså vi skriver ner varje 

barns utveckling kan man säga och var barnet står och det barnet behöver stöd med. 

/…/ Men nu gör vi ju detta kontinuerligt, vi kollar upp det. Så det tycker jag är ett stöd, 

man missar ju inte något./… /  Och jag tror att det är ett stöd för oss pedagoger och ha 
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det så här. För man är ju tvingad till liksom att, istället för barnobservationer då, för det 

gör man ju inte.  

 

– Tanken har ju varit att man ska följa barnets utveckling för det är ju inte alltid man 

kommer ihåg, hur hon eller han var för ett år sedan. Så på det viset har ju det varit 

positivt att man kan, ”hur var det nu med det där förra hösten”? eller så.  

 

Pedagogernas svar ger uttryck för att de individuella utvecklingsplanerna hjälper dem att gå 

tillbaka och se barnet då och nu. Men även att, som en pedagog uttrycker sig; ”har liksom koll 

på läget”, och se barnens utveckling. Pedagogerna upplever att individuella utvecklingsplaner 

är ett arbetsredskap som ersätter barnobservationer och hjälper dem att upptäcka om eller vad 

ett barn behöver stöd med.  

 

I det svar som rektorn gav, uttrycker hon att pedagogerna kan använda sig av IUP som en som 

en dokumentation och som en hjälp att se om barnets utveckling följer ”gängse kurva”. 

 

– Man får ju en fin dokumentation och man kan ju följa barnen i deras utveckling och 

man tydliggör det om där är något som inte, alltså man följer inte den gängse kurvan så 

kan vi tydligare se att här måste vi åtgärda någonting. 

 

 

Analys – Tolkning 

 

Här framkommer tre olika synsätt av hur man använder sig av individuell utvecklingsplan på 

förskolan. Den första pedagogen tar upp att man kan använda den som ett underlag till den 

pedagogiska planeringen för det enskilda barnet. I ”Att erövra omvärlden” (SOU 1997: 157) 

står det att man ska göra individuell planering för det enskilda barnet, för att se barnets 

utveckling och lärande. Även i skollagens § 3 står det att man skall i förskoleverksamheten 

utgå från varje barns behov (1985:1100). I detta fall tycks det oss som om pedagogen ser en 

möjlighet att använda sig av de individuella utvecklingsplanerna på det sätt som man talar om 

i ”Att erövra omvärlden” (1997), nämligen en planering för att se det enskilda barnets 

utveckling och lärande. 
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Det vi tycker oss kunna tolka av de andra pedagogernas svar är att de ser de individuella 

utvecklingsplanerna som ett redskap för att dokumentera barnens utveckling men att de inte 

återknyter den i sin pedagogiska planering. De ser den individuella utvecklingsplanen som ett 

stöd för dem själva så att de inte ”missar” något. Den individuella planeringen som man talar 

om i ”Att erövra omvärlden” är menat att vara ett stöd för personalen, bland annat i 

utvecklingssamtalen med barnets föräldrar (SOU 1997). På detta vis använder de den 

individuella utvecklingsplanen, som en hjälp för att ”inte missa något”. Här talar pedagogerna 

inte om barnets lärande utan fokuserar på utveckling och man använder de individuella 

utvecklingsplanerna istället för barnobservationer. Barnobservationsmetodikens syfte var att 

”klassificera barnets psykologiska utveckling i relation till redan förutbestämda kategorier 

hämtade från utvecklingspsykologin” och presenterades i Sverige under 1930-talet 

(Skolverket, 1997:100). De utvecklingsteorier som låg till grund för observationerna var 

hämtade från Piaget, Eriksson och Gesell. Dessa teorier utgör ännu i denna dag till viss del 

diskursiv regim inom förskolepedagogiken (Lenz Taguchi, 1997). En möjlig tolkning av 

pedagogernas svar är att det är en utvecklingsbaserad teori som ligger till grund för deras sätt 

att diskutera om och dokumentera barn på. 

 

Rektorn och en av pedagogerna tar upp att de ser den individuella utvecklingsplanen som ett 

redskap för att se om något barn behöver extra stöd med något i sin utveckling. Detta kan 

tolkas som uttryck för en barnsyn där man ser barnet som natur. Det vill säga att man ser 

barnet i förhållanden till utvecklingsstadier och kategorier. Barnets beteende tolkas utifrån 

utvecklingspsykologins definition av vad normalbarnet bör klara vid en viss ålder. Man tolkar 

avvikelser som en anledning till stöd eller åtgärder (Dahlberg m.fl., 2002: Wallin 1995).  

 

”Begrepp och klassificeringar blir ramverk som begränsar och formar vårt tänkande 

/…/ De är uttryck för den makt som utövas av diskursiva regimer – men de blir också 

redskap för maktutövning när vi använder dem (t.ex. begrepp för barns utveckling) för 

att forma policies, praktiker och relationer” (Dahlberg m.fl. 2002). 

 

5.2.5. ”En röd tråd” 

 

I intervjuerna tar pedagoger och rektor upp att de använder IUP som ett hjälpmedel vid 

överlämnandet av barn till skolan. 
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– Alltså vi lämnar ju över dem till förskoleklass och sen fortsätter de ju med detta. De 

börjar där vi slutar, där har vi ju börjat ett rätt bra samarbete alltså. De ser ju vad vi 

jobbar med och sen så tar de vid där vi slutade så att det blir en röd tråd genom hela. 

Annars är det ju rätt så lätt att det blir ett avbräck, alltså man säger förskolan där och 

sen så börjar man om i förskoleklass men vi har alltså en röd tråd så att förskoleklass tar 

vid där vi har slutat med barnen 

 

– Jo, tanken har ju varit att följa barnets utveckling från 0 och uppåt. Och så plus att vi 

då lämnar över den här sista delen till skolan. Så att de får en bild, liten bild av hur 

barnet är och så där. 

 

– Plus att det skulle ju då underlätta bryggan mellan förskola och skola vid 

överlämnandet. Så sa de ju va, men det skulle ju följa barnet hela vägen det var ju 

liksom att det, man skulle lättare ta emot de barnen.  

 

– Sen när vi lämnar över den till skolan så sammanfattar vi ju detta, va, för att de ska 

kunna möta barnet lättare i skolan. Jag kan se att det är två olika bitar va, på något vis. 

Här är det för barnets skull men när man sedan lämnar över det också för skolans skull 

och för att barnet ska bli bemött på rätt sätt i skolan. 

 

De tar upp att IUP – dokumentationen ska underlätta övergången mellan förskola och skola, 

samt skapa gynnsamma förutsättningar för samarbete mellan de båda verksamheterna. Från 

förskolans håll vill man förmedla sin bild av barnet så att skolan lättare ska kunna bemöta det 

enskilda barnet. Skolan ska kunna ta vid där förskolan slutade i det pedagogiska arbetet med 

barnen. 

 

En annan röd tråd som en pedagog lyfter fram är den mellan förskolan och hemmet. 

 

– Lite från barnens utveckling och att vi tillsammans med föräldrarna kan få, äh, en röd 

tråd som går från förskola till hemmet och tillbaka igen. Att vi kanske jobbar åt lite 

samma håll. 

 

Här talar pedagogen om hur IUP används för att skapa ett samarbete kring barnets utveckling, 

mellan pedagoger och föräldrar. Pedagogen tar upp att man i utvecklingssamtal med föräldrar 

förmedlar sina olika bilder, föräldrarnas och pedagogernas, av barnets utveckling.,  
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Analys – tolkning 

 

Pedagogerna säger att man använder sig av IUP som en hjälp för både barnet och skolan vid 

övergången till skolan. Vi uppfattar det som att deras avsikt är att skapa en röd tråd och ett 

bättre samarbete kring barnets utveckling. När vi tittar på pedagogernas svar tycks det oss 

som om den röda tråd som de talar om är själva dokumentet som ska följa barnet från 

förskolan till nionde klass. Ett sätt att tolka detta är att pedagogernas avsikter med IUP ligger 

väl i linje med de intentionerna man hade med läroplanernas, Lpfö 98 och Lpo 94, införande. 

Man ville genom ett närmande mellan förskola och skola skapa en röd tråd genom 

utbildningssystemet. Att just samordna och göra gemensamma planer, mål, 

kvalitetsredovisningar och olika typer av skriftlig dokumentation är ett tydligt tecken på 

närmandet mellan de båda verksamheterna (Skolverket, 2004).  I Lpfö (1998) tar man upp att 

förskolan ska samarbeta med förskoleklass, skola och fritidshem, för att ”stödja barnens 

allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv” (s. 16). Man talar idag om det 

livslånga lärandet där förskolan och dess läroplan utgör det första steget i utbildningssystemet 

(Vallberg Roth, 2002).  I intervjuerna ligger pedagogernas fokus på utveckling snarare än 

barns lärande. Vi uppfattar detta som att IUP – dokumenten inte lyfter fram barns lärande utan 

inbjuder mer till att dokumentera utveckling. 

 

Den pedagog som för den röda tråden mellan hem och förskola på tal, säger att den 

individuella utvecklingsplanen ger en bild av barnets utveckling och skapar möjlighet så att 

föräldrar och pedagoger kan arbeta åt samma håll. Att kunna ha ett gott samarbete med 

föräldrarna och att ge dem möjlighet till insikt och påverkan är ett av målen i Lpfö 98. En 

rimlig tolkning, som vi ser det, är att denna pedagog ser dokumentationen som ett viktigt 

redskap i föräldrasamverkan. 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 1998), är målen mål att sträva 

mot då det gäller barnets lärande och utveckling. Förskolan ska med jämna mellanrum 

erbjuda utvecklingssamtal med föräldrarna.  Det talas även om vikten av att ha ett gott 

samarbete med föräldrarna och att dessa ges en möjlighet att få en insikt och kunna påverka 

verksamheten.  
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5.2.6. ”Man ska formulera så mycket.” 

 

Det framkommer i samtliga intervjuer att det är både viktigt och svårt att formulera sig i de 

individuella utvecklingsplanerna. Särskilt viktigt är det att formulera sig så att man inte blir 

feltolkad.  

 

– Vad vi i arbetsgruppen har pratat mycket om är va ju det här vad man använder man 

för språk. 

 

– Men att man ändå har nån slags kärna vad man ska kunna lägga bakom olika ord för 

att det ska väcka så lite som möjligt negativa reaktioner hos både elev och förälder. Och 

lärare också, det här är ju ett dokument som ska följa barnen. 

 

Den pedagogiska samordnaren tar upp att man från ledningshåll är medveten om 

formuleringsproblemen och planerar fortbildning för pedagoger med tanke på detta. Här 

betonar hon att man inte är ute efter att alla ska formulera sig på samma sätt men att man 

ändå behöver ha en samstämmighet i innebörden av orden.  

 

Rektorn talar om att pedagogerna i början hade upplevt det som jobbigt med de 

individuella utvecklingsplanerna för att det var mycket att skriva. Hon säger att det ofta 

blev felformuleringar och fokus i beskrivningarna av barnet blev på vad de inte kunde. En 

av pedagogerna tar upp vikten av att skriva så man kan jämföra och se en utveckling hos 

barnet. Det gäller att formulera sig så tydligt som möjligt. En annan aspekt som hon tar 

upp är att försöka variera sig och inte ständigt skriva samma sak om barnet. Hon uttrycker 

att det ser bra ut för föräldrarna om man skrivit mycket, ”men det är kanske bara blaha, 

blaha”.  

 

– Man ska formulera så mycket. Alltså där är ju vissa underrubriker, du vet de här och 

så ska man formulera då och det är ju ofta man kan fastna i formuleringen. Så att det 

inte ska låta, det ska ju inte låta negativt heller det som står där och samtidigt ska det ju, 

om det är något problem, så ska ju det komma fram. Det kan ju vara, det kan ju vara 

svårt det här med formulering.  
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Även detta svar visar på svårigheten med att formulera sig och få fram det man vill ha sagt.  

Pedagogen vill inte uttrycka sig negativt om barnet men säger samtidigt att eventuella 

problem ska framgå.  

 

Analys – Tolkning 

 

Att formulera sig inom de olika rubriker som finns i de individuella utvecklingsplanerna 

upplevs uppenbarligen som svårt. Detta skulle kunna tolkas  som en rädsla för att bli feltolkad 

eller att uttrycka sig på ett sätt som kan missförstås. Detta är ett problem som man tydligen är 

medveten om på alla nivåer i organisationen. Det framkommer i intervjun att man haft möten 

där man diskuterat vad man ska använda för språk och betydelsen av ordens definition. Av 

allt att döma pågår det diskussioner om hur man uttrycker sig olika samt hur detta tolkas av 

mottagaren. Att man uttrycker sig olika och tolkar på olika sätt beror på vad man som 

pedagog har med i sin ryggsäck. Även samhällssyn och kultur påverkar hur man ser och 

beskriver barn (Nordin- Hultman, 2004). Det handlar även om den barnsyn pedagogen har, 

vilket i sin tur baseras på teoretisk kunskap och erfarenhet (Askland & Sataoen, 2003). I 

materialet ser vi att formuleringsfrågan tas upp av alla och den är tydligen viktigt för dem. 

 
 

5.2.7. ”…alla bitarna måste ju med …” 

 

Rektorn säger att de områden som behandlas i utvecklingsplanen är; primära, emotionella, 

sociala samt intellektuella behov eller kompetenser. Hon berättar att förvaltningen ska ta fram 

ett material med gemensamma kriterier för förskola och skola. 

 

– Ja, alltså det blir ju så att när man har det här häftet att det blir det här man fokuserar 

på. dom här olika primära, emotionella, sociala,  motoriska, kreativa, intellektuella.  

 

– Ja det är ju alla, allmän beskrivning, språklig kompetens, social-emotionell, och 

motorisk kompetens. Det är de bitarna./…/ man har svårt att formulera sig efter de 

rubriker som står där. 

 

– alla bitarna måste ju med där för att man ska få en bild av barnet. Få helhetssyn.  
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De tre pedagogerna beskriver de olika rubriker som finns i deras IUP. Här framkommer att de 

talar om hur de olika delarna skapar helhetsbilden av barnet. En av dem ger uttryck för att det 

finns svårigheter i att formulera sig kring rubrikerna som är satta. 

 

 

Analys – Tolkning  

 

Vi uppfattar det som om pedagogerna vill skapa en helhetsbild av barnet genom att 

dokumentera olika områden i barns utveckling. De individuella utvecklingsplanerna är 

indelade i olika kategorier som till exempel primära, emotionella, sociala, motoriska, kreativa, 

intellektuella behov och kompetenser. Här tycker vi oss kunna se att det är själva materialet 

som inbjuder till att se delarna istället för helheten. Genom att gruppera barnets utveckling i 

dessa olika kategorier så utgår man från den barnsyn som präglade moderniteten, det vill säga 

man ser barnet som natur. Man förstår och fokuserar barns utveckling utifrån ett 

utvecklingsteoretiskt perspektiv där de olika kategorierna ses som skilda fenomen (Dahlberg 

m.fl. 2002). Detta skulle möjligen kunna tolkas  som att dessa olika rubriker och kategorier 

faktiskt begränsar och formar pedagogernas uttrycksmöjligheter och tänkande. Dahlberg med 

flera säger att begrepp och klassificeringar blir ett redskap för maktutövning när de används 

för att tala om till exempel barns utveckling. Genom att använda dessa begrepp så blir man 

själv påverkad i sin syn på barnet, och söker efter det normala i en viss ålder och bedömer 

barn utifrån det (Dahlberg m.fl. 2002; Skolverket, 2004). När man dokumenterar och tolkar 

barn bör man som pedagog försöka förstå att det är de egna värderingarna och känslorna som 

påverkar det man ser (Dahlberg m.fl., 2002). 

 

 

5.2.8. ”... sen kan man ju alltid ha diskussioner /…/ hur mycket man ska diagnostisera 

barn och så”.   

 

Några av respondenterna tar i intervjuerna upp deras tankar kring hur man använder den 

individuella utvecklingsplanen om barnen är i behov av åtgärder eller stöd.  
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– Och man kan ju följa barnen i deras utveckling och man tydliggör det om där är något 

som inte, alltså man följer inte den gängse kurvan så kan vi tydligare se att här måste vi 

åtgärda någonting. /…/ Så att man kan liksom snabbt åtgärda när där är någonting. 

 

– … alltså det är klart och tydligt man ser, man tydliggör om barnet behöver hjälp, 

särskilt stöd och så tydliggörs det här. 

 

Rektorn återkommer vid ett par tillfälle till att det är ett verktyg som underlättar då man tittar 

på barnets utveckling. Den tydliggör om det finns behov av att upprätta en handlingsplan för 

barn som ”behöver extra stöd”. Då finns det psykolog samt socialsekreterare i området, och 

även BVC som kontaktas. 

 

– Det är ju för barnets skull vi har den här dokumentationen, alltså vi skriver ner varje 

barns utveckling kan man säga och var barnet står och det barnet behöver stöd med. 

 

Även en pedagog tar upp den aspekten med att man dokumenterar barnets utveckling och 

behov av stöd. Hon tar också upp att man skriver både vad barnet behöver extra stöd i och vad 

det är väldigt duktigt på, för att det ska följa med barnet till skolan. 

 

– Idén har ju varit god från början sen kan man ju alltid ha diskussioner kring det här 

med om hur mycket man ska diagnosticera barn och så.  

 

– Negativt överlag kan väl va det här att, det kommer säkert att visa sig också att man 

använder, även om vi försökt formulera det att man ska kunna ge beskrivningar och så, 

så kommer det säkerligen till att också visa på problemen. Det är alltid en tolkning hur 

man skriver i såna här. 

 

I intervjuerna tar en av pedagogerna och den pedagogiska samordnaren upp de betänkligheter 

de har med de individuella utvecklingsplanerna. De undrar om dessa planer kan leda till att 

man dokumenterar på ett sätt som visar på barns problem och om detta kan leda till 

diagnosticering.  
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Analys – Tolkning 

 

Vi uppfattar rektorns svar som att man genom att följa barns utveckling i individuella 

utvecklingsplaner ser man om barnet följer den ”gängse kurvan” eller inte.  Det är ett sätt att 

tydliggöra om det finns behov av åtgärder. I svaret så får vi intryck av att detta är, för henne, 

en viktig avsikt med de individuella utvecklingsplanerna. När hon talar om ”den gängse 

kurvan” så kan vi tolka det som ett uttryck för en barnsyn som har sina rötter i Piagets 

utvecklingsteorier med dess generella stadier (Wallin, 1995).  

 

Den svenska förskolan har en stark tradition av att se barnet som natur och vända sig till 

utvecklingspsykologin för förklaringar till barns beteende (Lenz Taguchi, 1997; Wallin, 

1995). Att utvecklingsplaner har en tendens att rikta fokus mot brister och bli ett normgivande 

redskap där barn värderas utifrån vad som är ”normalt” att kunna i en viss ålder är något som 

Skolverket (2004) riktar uppmärksamhet mot. De tar även upp problematiken med den ökande 

diagnostiseringen och säger att det kan vara en följd av att man i ökad utsträckning kartlägger 

barns utveckling i individuella utvecklingsplaner. Genom denna kartläggning så kan en av 

konsekvenserna bli att man bedömer att fler är i behov av stöd eftersom man på detta sätt 

krymper ”normalitetsspannet” (a.a.). Som vi uppfatta respondenternas sätt att tala om de 

individuella utvecklingsplanerna så ligger deras fokus på var barnet befinner sig i sin 

utveckling i förhållande till ”normalbarnet”. Elisabeth Nordin – Hultman (2004), säger att i 

och med att man nu tar upp flera områden till bedömning i de individuella 

utvecklingsplanerna så medför detta att man lättare ser avvikelser och det föreligger då en 

ökad risk för diagnostisering. Hon frågar sig vad detta kan leda till för barnets självbild samt 

föräldrars och pedagogers syn på barnet. Men även om den pedagogiska verksamheten kan 

blir påverkad. På liknande sätt ifrågasätter man från Skolverkets sida hur barn kan uppleva att 

bli bedömda från tidig ålder och ser det som angeläget att man följer upp den roll som de 

individuella utvecklingsplanerna intagit i förskolan (Skolverket, 2004). Som vi ser det så kan  

ett par av respondenternas svar tolkas som att det finns en viss medvetenhet om att de 

individuella utvecklingsplanerna kan leda till att man fokusera på problem och detta i sin tur 

till ökad diagnostisering. 
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5.3. Sammanfattning av resultat 

 

Det vi tyckte oss kunna utläsa ur de individuella utvecklingsplaner vi analyserade var att de: 

 

• delar upp barnets utveckling i olika områden, till exempel språklig, social och 

motorisk. 

• bygger på den barnsyn som man förknippar med moderniteten. 

• begränsar pedagogens sätt att uttrycka sig. 

• i de flesta fallen tar upp om något behöver stödjas, stimuleras eller utvecklas. 

 

I de intervjusvar vi fick av våra respondenter fann vi olika teman. Efter analys och tolkning av 

dessa teman framkom att: 

 

• kravet på att skriva individuella utvecklingsplaner kommer från ledningshåll och inte 

på initiativ från pedagogerna. 

•  de individuella utvecklingsplanerna ses som ett hjälpmedel för pedagogerna då man 

genomför utvecklingssamtal. 

• den är ett stöd för pedagogerna så att de inte missar något, då de dokumenterar barns 

utveckling.  

• man ser den individuella utvecklingsplanen som ett hjälpmedel för samarbetet mellan 

förskola och skola.  

• det är svårt att formulera sig i de individuella utvecklingsplanerna så att inte 

missförstånd uppstår. 

• man grupperar barnets utveckling enligt ett utvecklingsteoretiskt perspektiv och på så 

sätt begränsar pedagogens sätt att uttrycka sig om barnet. 

• man dokumenterar barnets utveckling för att se om de följer ”den gängse kurvan” och 

på så sätt kunna upptäcka eventuella behov av stöd.  
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6. Diskussion 
 

Vår diskussion inleder vi med en kort tillbakablick på studiens val av syfte, frågeställningar 

och det resultat som framkommit ur den empiriska studien.  

 

Avsikten med vår studie har varit att beskriva hur pedagoger i förskolan och annan personal 

som arbetar inom samma verksamhetsområde tolkar och använder de individuella 

utvecklingsplanerna. Vi ville även ta reda på varifrån pedagogerna uppfattade att kravet på att 

införa individuella utvecklingsplaner kom ifrån. Vi har utgått från ett postmodernistiskt 

perspektiv att diskutera om barn och vår ambition har varit att se hur individuella 

utvecklingsplaner kan passa in i den nya diskursen som talar om barn på ett annat sätt än 

tidigare. De erfarenheter vi själva har av individuella utvecklingsplaner har varit det som gjort 

att vi velat titta närmare på vad det är som förmedlas i dessa och varför de kommer nu. Det 

arbete som vi har gjort är i detta sammanhang en liten studie om något som man bör se i ett 

större sammanhang  

 

När vi bestämde oss för att intervjua ett relativt litet antal personer, var vår tanke att de skulle 

representera olika kategorier för att vi skulle få in en bredd i vårt material. Om vi hade haft 

mer tid hade vi velat intervjua fler pedagoger samt även någon i direkt ledningsposition i en 

kommun. Det hade också varit av intresse att ta kontakt med någon på Skolverket. Vi har 

båda känt under arbetets gång att vi skulle vilja fördjupa oss ännu mer i detta ämne, och det 

har varit svårt att begränsa oss.  

 

 Vi lever idag i brytpunkten mellan det moderna och det postmoderna samhället vilket kan 

göra att människor inte känner igen sig i de nya teorierna som råder. I det postmoderna 

samhället finns det många perspektiv på verkligheten och inga givna sanningar. Detta 

tillsammans med att barngrupperna är stora och kraven på att man ska se det individuella 

lärandet ökar, tror vi kan påverka så att individuella utvecklingsplaner tas emot utan reflektion 

på förskolorna. I dagens förskolor arbetar många som är uppväxta i moderniteten och har 

modernitetens teoretiker som förankringar i sitt arbetssätt. För dem kan de individuella 

utvecklingsplanerna vara något som de kan känna igen sig i, i dagens postmoderna förskola. 

Detta tycker vi att Kvernbekk & Strand (2004) beskriver på ett bra sätt när de talar om 

behovet av pedagogiska recept. De säger att man, för att motverka osäkerheten i det 
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postmoderna samhället där alla givna sanningar fallit, behöver recept som talar om vad som 

ska bedömas (a.a.).  

 

De resultat som framkom var att kravet på att införa individuella utvecklingsplaner inte hade 

kommit på pedagogernas begäran utan de ansåg att det hade initierats uppifrån. Läroplanens 

tal om individ uppfattades av rektorn som ett krav att införa individuella utvecklingsplaner. 

Medan den ena kommunens pedagogiska samordnare ansåg att kravet kom från Skolverket 

men att det inte inkluderade förskolan utan enbart grundskolan. Vad är det som händer i 

kommunikationen mellan den centrala ledningen och rektorerna ute på fältet? I vårt resultat 

får vi fram att man från ledningens håll på kommunen vet om att förskolan inte berörs av 

individuella utvecklingsplaner, men ändå utarbetar rektorerna fram detta ute på förskolorna. 

Som argument tar man upp att det finns belägg för detta i läroplanen och att det ska vara en 

röd tråd mellan förskola och skola. Är det så att även rektorernas pressade arbetstid gör att de 

inte har möjlighet att fördjupa sig i Lpfö 98 och aktuella rapporter från skolverket? Vi har i 

våra studier inte kunnat hitta något statligt dokument som kräver individuella 

utvecklingsplaner från förskolan men däremot för grundskolan. Det framgår ganska tydligt i 

den nationella utvärderingen av förskolan som Skolverket genomfört och presenterat 2004 att 

något sådant statligt krav inte finns men att det i stor utsträckning skrivs in i kommunala 

skolplaner (Skolverket, 2004). Vår tolkning är att de individuella utvecklingsplanerna blir ett 

slags kontrollinstrument för att kunna hinna med alla och ett försök att möta varje enskilt barn 

på dess nivå. Att se det individuella barnet blir det centrala och för att inte missa något eller 

någon så behöver man ett kontrollinstrument.     

 

Eftersom vi båda har lång arbetslivserfarenhet inom förskolan så har vi varit delaktiga i de 

diskussioner som kravet på införandet av individuella utvecklingsplaner gett upphov till ute 

på fältet. Vi känner oss kritiska till detta ”nya” sätt att kartlägga barns utveckling och 

ifrågasätter om det är denna väg vi ska gå. Och är det verkligen så att de individuella 

utvecklingsplanerna står för något nytt rent innehållsmässigt eller är det enbart benämningen 

individuella utvecklingsplaner som är ny? Om man tittar på de standardiserade material som 

benämns som IUP, Individuell Utvecklings Plan, så är de inte helt olika de 

observationsprotokoll som man använde (använder?) sig av i förskolan. Vad betyder det här? 

 

När alla nu talar om den nya tiden, paradigmskifte, nya teorier m.m. så ser det ut som om 

förskolan, genom att införa individuella utvecklingsplaner, går tillbaka till de gamla 
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observationsprotokollen och därmed dess traditionella, stadiebundna och avkontexualiserade 

sätt att se på barns utveckling och lärande.  

 

När man använder sig av de progressionsplanerna som man ska kryssa i för hur långt man har 

kommit i sin utvecklig i till exempel svenska, så måste man tänka på att alla barn når inte 

ända fram. Hur kommer de barn och föräldrar som sitter på utvecklingssamtal med dessa 

dokument att må. Oavsett hur mycket det än betonas allt de har lärt sig, så ser de alltid att de 

inte har nått hela vägen fram. Vad vinner man med detta? Man kan också fråga sig om det 

påverkar relationen mellan föräldrar och barn. Då man arbetar med individuella 

utvecklingsplaner som ett redskap där både föräldern och pedagogen bidrar med sin bild av 

barnet, kan det vara ett bra samarbete där man ser till hela den kontext som barnet är en del 

av. Man är då förhoppningsvis som pedagog medveten om att barnet lär i alla situationer och 

är präglat av det samhälle och kultur som det växer upp i. 

 

Detta arbete har väckt ett stort engagemang hos oss och en önskan om att kunna fördjupa oss 

mer i detta ämne. Därför kommer vi att ta med oss denna kunskap, som vi har fått via denna 

studie, ut till våra arbetsplatser för att där ha diskussioner om hur och varför vi dokumenterar 

på förskolorna. Vår förhoppning är att diskussionen om de individuella utvecklingsplanernas 

intåg på förskolorna ska komma igång och att de inte tas emot utan att man reflekterar över 

vad de står för och hur man kan använda dem så att de lyfter fram barnens lärande.  
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