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ABSTRACT 
 

Två förskolors gemensamma IUP-dokument granskades genom en dokumentstudie. I 

granskningen låg fokus på hur uttrycken kring barns lärande och utveckling 

framskrevs samt hur uttrycken riktade sig – mot barnen eller mot verksamheten? 

Dokumentstudien genomfördes via en kvalitativ induktiv innehållsanalys. 

 

Resultatet av dokumentstudien visade att de individuella utvecklingsplanerna inte var 

individuella utan mer liknades vid mallar. Dokument tillhörande olika barn hade 

identiska formuleringar kring utveckling och lärande. Framträdande var också att 

flertalet av dokumenten innehöll diffusa, svårtolkade och återkommande 

formuleringar kring både lärande och utveckling samt den pedagogiska 

verksamheten.  
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1 INTRODUKTION 

 

Förskolans läroplans (Utbildningsdepartementet, 2006) mål och riktlinjer framhäver 

vikten av att verksamheten ger barn möjligheten att utvecklas utefter sina behov utan 

att en bedömning av individen görs. I det obligatoriska skolväsendet används 

individuella utvecklingsplaner (IUP) som ska synliggöra varje elevs utveckling och 

lärande. I en individuell utvecklingsplan ska det finnas skriftliga omdömen som 

beskriver elevens kunskapsutveckling i de ämnen eleven fått undervisning i. 

Dessutom ska det finnas en framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens 

fortsatta utveckling ska stödjas och stimuleras (Skolverket, 2009). Till skillnad från 

det obligatoriska skolväsendet är inte användandet av IUP i förskolan obligatoriskt. 

Trots att det inte är obligatoriskt förekommer IUP inom förskolan men det finns inte 

några rekommendationer om användandet av IUP eller direktiv på hur de ska 

formuleras och vad de ska innehålla. Trots detta har användandet av IUP i förskolan 

ökat i Sveriges kommuner från 10% till 48% mellan åren 2003 till 2008 (Vallberg 

Roth och Månsson, 2008). I Vallberg Roth och Månssons studie framkommer det att 

IUP inom förskolan är identitetsskapande då det är barnens egenskaper som 

utvärderas och bedöms.  

 

Vallberg Roth och Månssons resultat väckte intresse och av den anledningen 

undersöker föreliggande studie IUP-dokument i förskolan. I studien undersöks två 

förskolors användande av ett gemensamt IUP-dokument. Studiens fokus riktar sig 

mot dokumentens uttryck kring barns lärande och utveckling och hur de riktas dvs. 

mot verksamheten eller barnet?  
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2 BAKGRUND 

 

I kapitel 2.1 definieras viktiga begrepp för undersökningen gällande IUP som 

dokument och utvärderingsmetod.  Även läroplanens föreskrifter om bedömning 

framskrivs för att synliggöra vilka direktiv som förskolan har att förhålla sig till. För 

att ge en bild av hur IUP och bedömning används i förskolans verksamhet, redogörs i 

kapitel 2.2 tidigare forskning kring IUP och utveckling och bedömning både 

internationellt och nationellt. En redogörelse av valt perspektiv och teoretisk 

utgångspunkt framskrivs under kapitel 2.3. 

2.1 Definitioner 

 

I följande kapitel redogörs för viktiga begrepp som behöver förklaras för att få en 

förståelse för de individuella utvecklingsplanernas tillkomst, samt förskolans 

läroplans riktlinjer kring bedömning. 

2.1.1 Den individuella utvecklingsplanen (IUP) 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, fick inte det genomslag som 

Utbildningsdepartementet hade hoppats på. Därav introducerades den individuella 

utvecklingsplanen, IUP, som skulle fungera som ett stöd till läroplanens mål och 

riktlinjer (Tankesmedjan, 2007). IUP är ett framåtsyftande dokument som är tänkt att 

främja och synliggöra elevens lärande och utveckling, men också stödja och utveckla 

lärarens planering av undervisningen (Skolverket, 2009). IUP har under de senaste 

åren blivit ett obligatoriskt dokument i grundskolan. Dokumentet utformas lokalt på 

varje skola i samband med utvecklingssamtalet och i samråd med eleven och elevens 

vårdnadshavare. Det är viktigt att eleven är delaktig i upprättandet av den 

individuella utvecklingsplanen, liksom i det fortsatta arbetet med den. Eleven ska 

således kunna påverka val av kunskapsområde och tillvägagångssätt för att nå det 

mål som är satt i den individuella utvecklingsplanen. Dessutom ska eleven vara väl 

införstådd med vad som kommer att bedömas i olika ämnen eftersom det inverkar på 

deras sätt att lära. Utformningen av undervisningen i den lokala planeringen ska vara 

tydlig för eleven, men också för vårdnadshavarna. De ska kunna följa kopplingen 

mellan läroplan, kursplan och den undervisning som bedrivs.  För att få en enhetlig 

bild av varje elev behövs det samlas in dokumentation kring elevens kunskaper och 

lärande. Det innebär framför allt att lärarna tillsammans ska skildra elevens 

kunskaper och lärande på ett objektivt sätt (a.a.). För att ge en allsidig bild av elevens 

utveckling och lärande behövs kompletterande dokumentation i form av t.ex. 

portfolios, loggböcker och elevens självvärderingar (Skolverket, 2005). 

Bedömningen och betygsättningen ska inte omfattas av annat än själva resultatet. Det 

betyder att det är slutprodukten som ska bedömas och betygsättas (Skolverket, 2009).  

2.1.2 IUP internationellt 

 

Dokument som kan liknas vid individuella utvecklingsplaner återfinns i länder som 

Norge och Danmark, samt i vissa engelskspråkiga länder. Den svenska individuella 

utvecklingsplanen skiljer sig från dessa länders motsvarighet, då den är 

framåtsyftande . Den internationella motsvarigheten har inte den framåtsyftande 
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aspekten där eleven ska bli medveten om hur denne ska göra för att nå de olika 

uppsatta målen. Istället används motsvarigheten som ett underlag för 

specialpedagogik och kan således liknas vid ett åtgärdsprogram och används främst 

för barn med särskilda behov. I lokala skolsammanhang i Norge förekommer det 

dock även vissa inslag av IUP liknande dokument med en framåtsyftande del. Dessa 

dokument går under beteckningarna Indivduelle Laereplaner (ILP) och Individuelle 

opplaeringsplaner. ILP och Individuelle opplaeringsplaner används på alla elever i en 

klass och utgår ifrån varje enskilt skolämne på samma sätt som den svenska IUP:n 

(Vallberg & Månsson, 2008). 

2.1.3 Bedömning i förskolesammanhang 

 

Enligt förskolans läroplan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006), finns det 

endast strävansmål i förskolan, vilket innebär att det är verksamheten som ska 

bedömas och utvärderas. Förskolan ska ge barnen möjligheter att utvecklas och lära, 

men förskolan i sig ska inte bedöma det enskilda barnets utveckling och prestationer 

(Skolverket, 2005). Det står även att ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar” (Utbildningsdepartementet, 2006 s.5). Med andra ord är det 

verksamheten som ska anpassas efter barnens behov. 

2.2 Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras internationella och nationella forskningsresultat 

gällande bedömning och kartläggning av barns lärande och utveckling. Nationella 

avhandlingar kring IUP har använts, men någon internationell forskning kring IUP 

har inte påträffats utifrån de artikelsökningar som genomförts. Den internationella 

forskningen som presenteras synliggör kartläggning och bedömning av barns lärande 

och utveckling utifrån andra metoder. 

2.2.1 Syftet med IUP 
 

Elfström (2005) har undersökt fem kommunernas bakomliggande anledningar till 

varför IUP upprättats och listar fyra övergripande syften: 

 

 Att alla elever ska gå ut årskurs 9 med godkända betyg. 

 Att se/beskriva barnens/elevernas positiva utveckling och hjälpa dem vidare. 

 Att hitta barn med svårigheter tidigare. 

 Att övergångarna mellan de olika skolformerna blir bättre för det enskilda 

barnet/eleven (Elfström, 2005, s.32). 

 

Elfström (a.a.) drar slutsatserna att upprättandet av IUP är till för att omsorgen om 

barnen ska synliggöras och att dokumentet är till för att barnen/eleverna ska förstå 

sin egen utveckling. Genom IUP blir vårdnadshavarna delaktiga i sitt barns 

utveckling och lärarna får en mer tydlig bild av vad varje barn/elev behöver i form av 

stöttning, vägledning och hjälp. Vallberg Roth och Månsson (2008) har i sin studie 

kommit fram till att den individuella utvecklingsplanen kan liknas vid en normalplan. 

Det innebär att den individuella utvecklingsplanen fungerar som en mall mot vilken 

barnen mäts. Till skillnad mot Elfström (2009) menar Vallberg Roth och Månsson 
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(2008) att barnen och dess vårdnadshavares inflytande i den individuella 

utvecklingsplanen är liten, då den upprättas enbart av förskollärarna utan någon 

kommunikation med barnet. Deras studie visar att de individuella 

utvecklingsplanerna inte är individuell då planerna är likriktade för alla barn. De 

enda individuella inslagen är att varje barn har fått en IUP upprättad. Tanken om 

omsorgen återkommer även i Brendelökkens (2009) studie, där förskolorna hon 

undersökt särskilt betonar vikten av barnens omsorg. Ändå menar hon att det blir 

barnens egenskaper som bedöms och utvärderas. Verksamheten har svårt att genom 

IUP-dokumentet synliggöra verksamhetens behov av utveckling. 

2.2.2 IUP – Ett sätt att normalisera barnet 
 

Brendelökken (2009) har i sin studie om IUP kommit fram till att lärare genom 

användandet av IUP är medskapare av barns identitet och att de förskolor som hon 

undersökt normaliserar barnen genom IUP-dokumenten. De är både positiva och 

negativa i sin framskrivning av barnen. Det finns rätta liksom felaktiga sätt att vara 

på i den motoriska och språkliga utvecklingen. Brendelökken (a.a.) menar dock att 

det gällande IUP finns en utveckling som pekar mot att det är barnens personliga 

egenskaper är de som främst utvärderas och bedöms. Studien visar att förskolan 

riktar blicken mot barnet snarare än mot verksamheten. De IUP-dokument som 

Vallberg Roth och Månsson (2008) undersökts visar också att det är inom vissa 

områden som barnen ska utvecklas. Det handlar framförallt om skolliknande ämnen, 

självreglering och ansvar. De menar även att IUP-dokumenten liknar skolans betyg 

och bedömningssystem med uppnåendemål framför kunskapskvaliteter och 

strävansmål för verksamheten. Brendelökken (2009) menar också att arbetet med 

IUP på de förskolor som hon undersökt inte grundar sig på läroplanen för förskolan 

och förskolorna följer en mer skolliknande diskurs. 

 

Elfström (2005) skriver i sin rapport att det är IUP:ns formuleringar och 

samtalsunderlag som bidrar till vart blicken riktas d.v.s. om fokus läggs på barnens 

bristande kunskaper eller på verksamhetens arbete. Vidare skriver Elfström (a.a.) att 

då IUP:n syftar på individen blir även verksamheten individualiserad. 

Barnen/eleverna blir granskade utifrån den normaliserings – och 

utvecklingspsykologiska kultur som råder på förskolan/skolan. Vallberg Roth och 

Månsson (2008) menar också att formuleringarna i de IUP-dokument som de 

undersökt tillskriver barnen olika egenskaper eftersom ” […] olika formuleringar 

erbjuder olika identiteter” (a.a. 2008, s.93). Lundgren (2006) har kommit fram till att 

barns problematik skapas av de skoldiskurser som de befinner sig i. Lärarna är också 

medskapare av att upprätthålla diskursen utifrån tanken om den ”goda” skolan, där 

eleverna jämförs med och bedöms utefter normalitet. Blicken riktas mot avvikelsen 

och mot att försöka åtgärda den. Enligt Lundgrens (a.a.) studie problematiseras inte 

lärarnas sätt att uttrycka sig kring barnen. Därigenom blir inte språkets dolda 

budskap synliggjorda. I skriven text beskrivs eleverna utifrån förmågor och typiska 

särdrag, vilket på så sätt formar eleverna till objekt. Isaksson (2009) skriver i sin 

avhandling att barn i behov av särskilt stöd behöver få en diagnos/ få sin problematik 

definierad för att erbjudas särskild hjälp i skolan. Det kräver således en 

kategorisering av eleven. Risken finns dock att skolan då också särskiljer eleven från 

de andra ”normala” eleverna och den drabbade eleven hamnar i en kategori utanför 

det ”normala” (a.a.). Lundgrens (2006) undersökning visar att eleverna inte kommer 
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ifrån sin avvikelse, istället följer elevernas särdrag och avvikelser med dem längre 

upp i åren.  

2.2.3 Kartläggning och bedömning  
 

Vallberg Roth och Månsson (2008) har som tidigare nämnts visat att IUP är en mall 

mot vilken barnen mäts. Mätningen innebär också att barnen ska självreglera sig 

vilket visar sig genom egenansvar och lydnad. Det får till följd att barnen styrs in i 

vissa sätt att vara. Till skillnad från Vallberg Roth och Månsson visar Whitebread 

m.fl. (2009) i sin forskning gällande barns lärande i tidig ålder att det finns direkta 

kopplingar mellan självreglering, där barnens kontroll över uppmärksamhet, känslor 

och beteende ingår, och hur pass effektivt eller medvetet som barnen tar till sig 

kunskaper.  Whitebread m.fl. menar att då läraren strävar efter att upptäcka och 

synliggöra barns kunskaper kring självreglering genom en slags mall finns det goda 

chanser för att lägga en god grund för det fortsatta lärandet och utvecklingen. Mallen 

ligger till grund för en analys, vilket ger lärarna en uppfattning av varje barns 

metakognitiva nivå samt om barnet gör medvetna val (självreglering) som leder fram 

till lärande och utveckling.  

 

Enligt Elfström (2005) är det inte lärarnas intentioner att bedöma barnen/eleverna 

eller att fokusera på det barnen ännu inte kan, men den individuella 

utvecklingsplanen bidrar till att det ändå sker.  Det beror på att lärarna inte alltid vet 

vad de ska fokusera på i dokumentet (a.a). Samtidigt visar Elfströms rapport att med 

hjälp av de individuella utvecklingsplanerna upplever lärarna det som lättare att 

upptäcka, se och komma ihåg varje barns enskildheter. De tillfrågade lärarna i 

Elfströms rapport berättar att de upplever att de blivit mer medvetna om sitt eget 

förhållningssätt men också om de val de gör när de planerar 

verksamheten/undervisningen. Lärarna i rapporten tror att införandet av IUP har 

bidragit till detta då man på ett tydligt sätt ser vad behoven består av och vad man 

har att förhålla sig till. Detta är också något som återfinns i Luze och Hughes (2008) 

studie om IGDI (Individual Growth and Development Indicators) som också är en 

bedömning och kartläggningsmetod. De menar att det har gett positiva resultat vad 

gäller lärarnas förmåga att hjälpa barnet vidare i sin individuella utveckling. Barn har 

enligt den studie som Luze och Hughes gjort på IGDI som metod för barn i behov av 

särskilt stöd kommit fram till att IGDI synliggör, kartlägger och ger möjlighet att 

planera för fortsatt arbete med barns utveckling och lärande. De har följt en pojke 

och hans utveckling från det att han var 14 månader till att han var 24 månader. 

Enligt IGDI:s riktlinjer var pojkens förmågor gällande motorik, kommunikation och 

kognitiva problemlösningsförmåga mycket eftersatta. Lärarna bestämde således 

tillsammans med pojkens föräldrar att följa IGDI:s utvecklingsplan för att höja hans 

kunskapsnivå för att han på sikt inte skulle få större kunskapsbrister. Resultatet av 

arbetet med IGDI visade sig vara framgångsrikt för pojkens utvecklingsmässiga 

kunskapsnivå gällande motorisk förmåga, kommunikation och kognitiva 

problemlösningsförmåga. Synliggörandet av barnets utveckling och lärande samt 

tidiga insatser har positiva effekter på barnets fortsatta och framtida utveckling. 

Lazar och Darlington (1982) har i sin studie gjort en jämförelse mellan 2000 

ungdomar som deltagit i olika åtgärdsprogram när de gick i förskolan och skolan 

med barn som fortsatte i den reguljära skolgången. Resultaten visade att de 

ungdomar som fick ta del av åtgärdsprogrammen i större utsträckning än de 

ungdomar som inte gjorde det uppvisade en mer positiv självbild, positiv syn av 
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skolan samt större förtroende för sina egna förmågor. I studien framgick det även att 

de barn som får ett tidigt ingripande blir mindre kostsamma för samhället, då de i 

större utsträckning än barn som inte har deltagit i några åtgärdsprogram, har arbete, 

deras psykiska och fysiska hälsa är bättre samt att de barnen tenderar att utvecklas till 

laglydiga vuxna.   

2.2.4 Sammanfattning  
 

De tidigare nationella forskningsresultaten visar att IUP som fenomen dels har 

använts som en kartläggningsmetod där barnen ska få en större inblick i sin egen 

utveckling och i sitt lärande. Resultaten visar även att IUP används för att 

förskolorna ska synliggöra omsorgen om barnen. Forskarna i föregående kapitel 

menar också att IUP:n mer liknar en normalplan mot vilken barnen mäts samt att det 

är egenskaper som framskrivs och bedöms. När IUP:n liknas vid en normalplan tyder 

resultaten från tidigare nationell forskning på att IUP:n inte är individuell då 

utvecklingsmålen är likriktade för alla barn. 

 

Forskningsresultaten visar även att IUP:n i förskolan mer liknas vid betyg och 

omdömen än utvecklingsplaner samt att barnen genom IUP ska självreglera sig och 

lära sig att lyda. Andra resultat är att språket som används i IUP-dokumenten bidrar 

till vilken riktning blicken är åt, mot verksamheten eller mot barnet. Genom de 

formuleringar som används synliggörs det om blicken riktas mot barnens bristande 

kunskaper eller mot verksamhetens arbete. 

 

I de tidigare forskningsrapporterna visar resultaten att med hjälp av IUP:n får lärarna 

det lättare att bli mer medvetna om sitt förhållningssätt till barnen då IUP:n bidrar 

med att synliggöra vart barnen befinner sig just nu. Lärarna får det lättare att 

upptäcka varje barns enskildheter och det får till följd att det pedagogiska arbetet i 

verksamheten kan anpassas till barnens behov. 

 

Internationell forskning visar att ett tidigt ingripande och en tidig kartläggning och 

bedömning har en positiv inverkan på barns lärande och utveckling. Resultaten visar 

att det tidiga ingripandet gör att lärarna blir medvetna om var barnen befinner sig just 

nu och vilka behov av stimulans och vägledning som behövs. 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

 

Föreliggande studie undersöker uttrycken och formuleringarna i två förskolors 

gemensamma IUP-dokument. Språket har en central roll i hur människan uppfattar 

världen och de rådande diskurserna som hon verkar i. Genom ord och uttryck 

försöker människan att förklara händelser och skeenden. Språket blir således ett sätt 

att skapa förståelse för världen man lever i (Nordin-Hultman, 2008).  

Formuleringarna i dokumenten blir uttryck för de diskurser som råder i förskolan, 

vilket också ger en bild av den tidsanda de verkar i eftersom människan, enligt 

Hargreaves (1998), styrs av de diskurser hon verkar i och omges av.  

2.3.1 Postmodern kunskapssyn 

 

Postmodernismen är svår att definiera och beskriva eftersom den inrymmer flera 

olika områden. Usher och Edwards (1996) menar att det är ett svårförklarat fenomen 
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eftersom det innefattas av olika attityder, praktiker, kulturella diskurser och för att 

den skiljer sig från tidigare tidsepoker med dess föränderlighet och ifrågasättande. 

Dessutom menar Usher och Edwards (1996) att postmodernismen ständigt förändras, 

vilket också gör det omöjligt att sätta fingret på vad det verkligen är.  Det finns 

således inga exakta, universella och definitiva sanningar. Även Alvesson (2003) 

menar att det inte går att definiera postmodernismen med en beteckning då den 

återkommer som tidsepok, intellektuell stil, filosofi och som ett förändrat skeende i 

konst och arkitektur. 

 
”Postmodernism har, som redan noterats, inte en enda standardiserad 

innebörd utan flera, ofta ganska skiftande och ”relativt standardiserade”. 

Postmodernism är alltså många olika saker som inte nödvändigtvis har något 

gemensamt (olika föreställningar om en filosofisk stil, om ett samhälleligt 

stadium, om en kunskapssyn, om en postbyråkratisk organisation och så 

vidare)” (Alvesson, 2003, s.24).    

 

Nordin-Hultman (2008) menar dock att man inom pedagogik och psykologi antingen 

utgår ifrån en modern kunskapssyn eller en postmodern kunskapssyn i arbetet. De 

representerar två skilda sätt att se på kunskap och hur man ser på människan som 

subjekt eller objekt. Den moderna kunskapstraditionen uppkom under 

upplysningstiden ca 1600-1700-talet, då religionen till viss del fick lämna plats åt 

vetenskapsmän som kunde förklara och bevisa hur världen såg ut. Den moderna 

kunskapssynen utgår ifrån tanken om att det finns universalsanningar d.v.s. att allt 

går att klassificera, kategorisera och systematisera. Inom modern kunskapssyn kan 

således allting delas upp i grupper och i hierarkisk ordning som t.ex. vuxen - barn, 

man - kvinna osv. Omgivande faktorer anses inte vara viktiga så som situation, tid 

och rum. Fokus ligger också på själva utvecklingen där man ständigt kan förbättras. 

Dessutom anses världen vara möjlig att förklara och förstå. Därför blir det också 

viktigt att genom observationer av fenomen inta en objektiv blick för att världen ska 

kunna återges och utforskas så sanningsenligt som möjligt. Ur denna kunskapssyn 

har flera av de utvecklingspsykologiska teorierna haft stor framgång eftersom de 

kunnat kartlägga barns utveckling efter givna mönster och kategorier (a.a.).  

 

Den postmoderna kunskapssynen uppkom under senare delen av 1900-talet och kom 

att ifrågasätta den rådande moderna kunskapssynen. Det var främst efter det andra 

världskrigets slut som kritik och ifrågasättande av hierarkier och kontrollerade 

(utvecklings)processer. Den postmoderna kunskapssynen granskar och undersöker 

redan förgivettagna föreställningar, undersökningar och svar kring olika fenomen. 

De undersöker utifrån kulturell, historisk och social kontext, vilket betyder att ett 

fenomen kan anses vara normalt i en kultur men helt främmande i en annan. Språket 

är en viktig del i det postmoderna perspektivet. 

 

Nordin Hultman (2008) skriver och refererar till Sausses språkteori som ifrågasätter 

olika ords och begrepps betydelser, exempelvis vad ett barn är. Genom språket 

tilldelas ord olika betydelser beroende på i vilken kontext de uttrycks i dvs. när, var 

och hur de uttrycks. Nordin-Hultman (2008) menar vidare att människan inte kan 

uppfatta världen utan att språkligt uttrycka sig om den och på så sätt använda ord för 

att förklara det som sker och upplevs genom sinnena. Därför är språket en 

förutsättning för att kunna komma närmare det ”verkliga” och få någon form av 

förståelse av världen. För som Nordin-Hultman (2008) skriver ”Att veta något är 

snarare att ge och skapa betydelser” (s.39). Nordin-Hultman (2008) anser också att 
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både läroplaner, teorier och pedagogisk praktik formar och skapar förväntningar på 

hur barn ska vara. Den postmoderna kunskapssynen syftar därför till att förklara 

diskursers påvekan på människans tänkande och handlingar. Alvesson (2003) menar 

dock att den bild som ges av postmodernismen ofta är enkelspårig då den alltid sätts i 

relation till modernismen. Han menar vidare att modernismens tankar fått stå tillbaka 

och blivit ansatta medan postmodernismen upphöjts för dess ifrågasättande och 

nytänkande. Istället ser han postmodernismen som ” […] ett slags reaktion på eller 

kommentar till modernismen och inte som en utvecklingsfas som kommer efter 

modernismen och ersätter den” (a.a. 2003, s. 17). 

 

Som tidigare nämnts innebär postmoderniteten förändring på flera olika och 

överlappande diskurser och områden. Hargreaves (1998) menar att dessa stora 

förändringar även påverkar vår syn på vad kunskap är, hur kunskap skapas samt vad 

en människa är. Vidare skriver Hargreaves (a.a.) att postmoderniteten och dess krav 

på förändringar påverkar lärare i allra högsta grad då postmoderniteten ställer krav på 

att ifrågasätta, sträva framåt och vidare samt att inte ta något för givet. Författaren 

menar, på samma grund som Nordin-Hultman (2008), att dessa krav antingen gör att 

lärare blir uppjagade och då söker sig tillbaka till lösningar av moderna slag eller så 

knyter de sig an till den förändringsprocess som postmoderniteten består av. 

Samtidigt menar Hargreaves (1998) att stora förändringar inom skolväsendet kan 

vara svårt att få till slag då skolan är en modernistisk institution i en postmodern 

värld. 

 

Individer formas enligt den postmoderna kunskapssynen av den kontext de växer upp 

i och av olika diskurser som omger dem i olika situationer. Diskurser kännetecknas 

av att människan i olika sammanhang skapas och formas efter omgivningens 

förväntningar (Hargreaves, 1998). Diskurser skapas i mänskliga relationer och tar sig 

olika uttryck i olika kontexter dvs. utifrån kulturella, sociala, samhälleliga och 

historiska sammanhang. Diskurserna är således föränderliga, eftersom vi som 

individer är olika och har olika föreställningar om hur saker och ting ska vara. Det 

får till följd att postmoderniteten och dess diskurser står i direkt samspel till de 

individer och de handlingar som utförs. Diskursen formar individen och individen 

formar således diskursen (a.a.). Språket har en central plats i det postmoderna 

kunskapsperspektivet och man talar om det vidgade textbegreppet. Det vidgade 

textbegreppet innefattas av både skriftspråk och talat språk, men inkluderar även de 

gärningar man utför (Nordin-Hultman, 2008). Diskurser finns således också i det 

praktiska pedagogiska arbetet eftersom de tar sig uttryck i handlingarna ”Även det 

som vi har lärt oss att lita mest på, nämligen våra sinnesintryck och det vi ser, hör 

och känner, är diskursivt, det vill säga resultatet av någon form av inlärt 

meningsskapande” (Nordin-Hultman, 2008, s.41). Språkets betydelse för hur vi riktar 

vår blick är något som Hultqvist (1995) skriver om och refererar till Nikolas Rose 

resonemang kring den moderna barns- och utvecklingspsykologin. Han menar att 

utvecklingspsykologin har kommit att objektifiera barnets utveckling, eftersom man 

enligt hans mening har tillskrivit barnet givna utvecklingsfaser. Hultqvist (a.a.) 

skriver och refererar till Rose  

 
Den natur vi trott vara inskriven i barnet i form av bestämda 

utvecklingssekvenser skrivs, menar Rose, istället in i barnet till följd av det 

vetenskapliga språket och det system av observationstekniker som synliggör 

barnet som ett särskilt objekt för psykologisk kunskap. Genom att dessa 

framställningsformer sedan knyts till pedagogik, fostran och till 
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administrativa apparater sker en direkt påverkan på barnen, deras beteenden, 

attityder och föreställningar (s.11). 

2.3.2 Normalitetens tillkomst och varande 

 

I följande kapitel redogörs för normalitet. Nordin-Hultman (2008) menar att vi lever 

i en postmodern tid. Det innebär att allting kan ifrågasättas och där normer ses som 

en del av en förlegad tid med förlegade tankar. Samtidigt finns normerna kvar 

inrymda i diskurserna som styr oss d.v.s. att diskurserna fungerar som ett ramverk 

mot vilket människan och hennes handlingar mäts.  

 

Tiden före 1700-talet användes inte begrepp som normalitet. Istället fanns tanken om 

något fullkomligt och perfekt, men det var något människan inte var kapabel till att 

uppnå (Meeuwisse, se Svensson, 2007). Vetenskap och teknik möjliggjorde att en ny 

syn på världen tog form under 1700-talet. Normalitet blev ett mått på hur individen 

förhöll sig till en generaliserad bild av normalitet utifrån befolkningen som helhet. 

Man kunde nu särskilja och jämföra individer, liksom rangordna dem i en hierarkisk 

ordning (Nordin-Hultman, 2008). I och med industrialiseringen fick människor nya 

uppgifter som krävde nya kunskaper och färdigheter. Samtidigt upprättades flera nya 

institutioner, så som sjukhus, skolor, fängelser, och mentalsjukhus där olika sorters 

experter var anställda t.ex. läkare och lärare. Deras uppgift var att upptäcka och 

förklara skillnader på de individer som avvek från den uppsatta normen för vad en 

människa borde vara (Börjesson & Palmblad, 2005). Författarna menar att 

normalitetsbegreppet under 1900-talet allt mer kom att sammanföras med socialitet. 

Socialitet blev ett sätt att mäta individens sociala yttringar och medborgarskap, där 

av socialkompetens. Medicin - och utvecklingspsykologin fick stort inflytande över 

hur individen borde utvecklas. Sommer (2005) menar också att forskningen före 

1960-talet utgick från ett stadietänkande där alla barn utvecklades på samma sätt 

oavsett etniskt ursprung, kultur, sociala förhållanden och historisk kontext. Barn- och 

utvecklingspsykologerna under denna tid hade en föreställning att det fanns en 

allmängiltig teori för barns utveckling, vilken Sommer benämner som en teoretisk 

universalism.  

 

Välfärdsmodellerna och institutionernas upprättande skapade en människotyp som 

skulle föra välfärden vidare genom de normer och riktlinjer som socialvetenskaperna 

lagt grund för (Hultqvist, 1995). Börjesson och Palmblad (2005) har i sin studie av 

svenska dokument från olika former av institutioner under 1938, 1945 – och 1950-

talet, kommit fram till att det är inom verksamheternas ramar som normaliteten tar 

form, snarare än i barnet. De menar liksom Hultqvist (1995) att det moderna 

samhället skapar nya sätt för människor att förhålla sig till individens sätt att vara. 

Barnet har blivit en konstruktion av vetenskapernas olika expertuttalanden av den 

rådande kulturen, naturen och de institutioner som samhället vilar på. Usher och 

Edwards (1996) gör kopplingar mellan normalitet och utbildning. De menar att barn 

och elever utan att ifrågasätta har fått ställa sig under den norm som pedagogiken 

inrymmer. Vidare menar författarna att den pedagogiska normen även betraktats som 

eftersträvansvärd och nödvändig då barnen genom utbildningen ska regleras och bli 

normala individer. 

 

Även om synen på barn och deras förmågor och kunskaper har förändrats från de 

universella sanningar som konstruerades under 1930 – och 1940-talet lever ändå 
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synen om individen och samhället kvar. Forskningen inom barn- och 

utvecklingspsykologin har förändrats från 1960-talet och fram till idag, både vad 

gäller teorier kring barns utveckling och synen på barn (Sommer, 2005).  Den 

förändrade synen benämner Sommer för Paradigmskifte. Hultqvist (1995) menar 

dock att samhällets konstruerande makt fortfarande finns kvar. Den rådande politiska 

agendan har fortfarande som mål att varje individ ska passa in i det ramsystem som 

vårt samhälle vilar på. Skillnaden är att istället för att styra varje individ mot ett 

utstakat mål ska varje individ genom moraliska och etiska överväganden, som 

konstrueras av den rådande samhällskulturen, knyta an till samhällets gemenskap. 

Hultqvist menar att genom olika utvärderingsverktyg som förskolan tillhandahåller 

synliggörs att barn skiljer sig och varierar sig. På så sätt skapas även möjligheter för 

förskolan att hjälpa barnen till självreglering så att de passas in i den rådande 

gemenskapen, samhället, kulturen och diskursen. Svensson (2007) menar att normer 

är föränderliga och beroende av tid, kultur och plats. Det finns inte en form av 

normalitet utan flera och det finns också flera olika avvikelser. Människan är således 

både normal och onormal beroende på sammanhang (a.a. 2007). Utan avvikelsen 

framträder dock inte normaliteten. Normalitet och avvikelser hör således samman 

eftersom de är beroende av varandra för att existera (Meeuwisse, se Svensson, 2007).  
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3 PROBLEM 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur IUP-dokument i förskolan 

formuleras och hur barns lärande och utveckling uttrycks. Enligt postmodernismens 

tankar är språket ett uttryck för de diskurser som omger och formar människan och 

samhället. Även tidigare nationell forskning visar att de uttryck och formuleringar 

som används i dokumenten bidrar till vart blicken riktas. Därför blir det intressant att 

granska vad som förmedlas via dokumentens uttryck. Uttrycken ger med andra ord 

indikationer på vad som står i fokus dvs. om dokumenten ger uttryck för att vara 

verksamhetsinriktade eller barncentrerade? Tidigare forskning visar att IUP 

dokument ofta fungerar som normbärande riktlinjer där barnets brister ska åtgärdas. I 

föreliggande studie undersöks två förskolors gemensamma IUP-dokument och hur 

barns lärande och utveckling uttrycks i dem.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur uttrycks barns lärande och utveckling i IUP-dokumenten? 

 

 Hur riktas uttrycken – mot barnet eller verksamheten? 
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4 METOD 

 

I följande kapitel redogörs hur studien genomförts samt vilken metod som använts. 

Här presenteras även hur insamlandet av det empiriska materialet genomförts. 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Föreliggande studie är en dokumentstudie av färdigskrivna IUP-dokument från två 

förskolor i en mellanstor svensk stad. Valet av att genomföra en dokumentstudie 

grundar sig på att dokument i olika former förekommer i stor omfattning inom 

förskolans verksamhet. IUP-dokumentet är ett relativt nytt fenomen inom förskolan 

och lärare kommer med relativt stor sannolikhet att möta det. Därför finns det 

anledning att granska IUP-dokument för att bli medvetna om hur de kan formuleras 

och vilken betydelse uttryck har för hur innehållet uppfattas. 

 

Den undersökningsmetod som använts är en kvalitativ – och induktiv 

innehållsanalys, där det empiriska materialet fungerar som tolkningsramar och 

riktlinjer för analysen. Genom den induktiva analysen dras sannolika slutsatser 

utifrån det empiriska materialet. De mönster som framträder i en undersökning är 

grundläggande för slutsatsen (Feeney, 2007).   

 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att söka efter underliggande meningar 

och innehåll i textdokument (Bryman, 2002). Innehållsanalysen är användbar då den 

även granskar ordval och uttryck i texter och dokument. Det innebär att texten kan 

kodas och tematiseras utifrån vårt syfte. 

4.1.1 Undersökningsfält 
 

Efter att ha läst och tagit del av tidigare forskning och litteratur skapades en 

uppfattning om att IUP var ett relativt vanligt fenomen i dagens förskolor. Det visade 

sig dock vara svårt att få tag på förskolor som använde sig av individuella 

utvecklingsplaner. Fem kommuner kontaktades varav två av dessa gav svaret att de 

tidigare hade använt IUP, men att de nyligen hade slutat med det som 

dokumentation. I en av dessa kommuner fanns det kvar gamla IUP-dokument, 

däremot nekades tillgång till dessa i föreliggande studie. De individuella 

utvecklingsplanerna är offentliga dokument, vilket innebär att de är öppna handlingar 

som alla har rätt att ta del av. Trots bestämmelsen om att IUP är en offentlig handling 

finns inga garantier för att intressenter får möjlighet att ta del av dem. I det här fallet 

kan det bero på de etiska ställningstaganden som gjorts för studien gällande 

förskolornas frivilliga deltagande. Föreliggande studie hade som mål att trots att IUP 

är ett offentligt dokument skulle inte offentlighetsprincipen yrkas om tillgången till 

IUP-dokument nekades från de kontaktade kommunerna. 

 

I de två följande kommunerna förekom inte IUP i förskolesammanhang. Den femte 

kommunen, i vilken de förskolor vars dokument blivit granskade i föreliggande 

studie, finns en kommunal bestämmelse att förskolan ska upprätta IUP. Trots 

bestämmelsen visade det sig att flera förskolor inte hade upprättat någon IUP i denna 

kommun. Enligt de förskollärare som kontaktades var anledningen dels att IUP som 

arbetssätt i förskolan strider mot Skolverkets rekommendationer men även att 
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respektive förskola förknippade IUP med bedömning av barn. Dessa förskolor valde 

istället att använda pedagogisk bedömning. Vi visste av erfarenhet från tidigare 

VFU-perioder och vikariat att förskolan som vi slutligen tog kontakt med använde 

IUP. De berättade i sin tur att även en annan förskola i området arbetade med IUP. 

När det sedan uppdagades att förskolorna använde ett gemensamt IUP-dokument 

togs beslutet att granskningen skulle omfatta dessa båda förskolor. 

 

Undersökningen består av en granskning av två förskolors IUP-dokument. 

Förskolorna tillhör samma rektorsområde och använder även ett gemensamt IUP- 

dokument (se bilaga 1). Dokumentet har arbetats fram i ett samarbete mellan de båda 

förskolorna och områdets rektor utifrån kommunens bestämmelse om den 

individuella utvecklingsplanens varande i förskolan. Frågorna som förekommer i 

dokumenten är således identiska på de båda förskolorna. Sammanlagt har vi fått ta 

del av 66 stycken redan ifyllda dokument som upprättats under den senaste 

treårsperioden. Åldern på barnen i dokumenten är från 1 år till och med 5 år.  

4.1.2 Genomförande 
 

För att få en förförståelse av IUP-dokumenten gjordes en intervju med en av 

förskollärarna. Den intervjuade förskolläraren är väl insatt i både hur och varför 

dokumentet skrevs, då hon var med vid upprättandet av dokumentet. Intervjun 

redovisas inte i uppsatsen eftersom föreliggande studie är en dokumentstudie med 

fokus på uttrycken i IUP-dokumenten. Däremot har intervjun bidragit till en 

fördjupad förståelse kring dokumentens syfte och således också vid analysen av 

dokumenten. 

4.2 Databearbetning 

 

Den insamlade datan, bestående av 66 stycken ifyllda IUP-dokument, numrerades 

och fördes in i en matris (se bilaga 2). I matrisen lades fokus på frågorna Vad ska 

utvecklas? Hur ska det göras? När/ i vilka situationer ska det göras? Vem/vilka ska 

göra det? Samt en kolumn med formuleringar och begrepp. Nästa steg i 

databearbetningen bestod av att utifrån matrisens olika indelningar söka efter 

specifika mönster som kunde delas in i olika kategorier. Dessa kategorier synliggörs 

i kapitlet resultat.  

4.3 Etiska aspekter 

 

De forskningsetiska principerna har eftersträvats och fokus har lagts på 

informationskravet där de kontaktade förskolorna fick förhandsinformation om 

föreliggande studies syfte. De kontaktade förskolorna fick även informerat om att 

deras deltagande i studien sker på en frivillig basis. En av de kontaktade 

kommunerna hade arbetat med IUP men slutat med det för några månader sedan. De 

hade emellertid kvar gamla IUP-dokument, men ville inte lämna ut dem trots att det 

är en offentlig handling. Kommunens vilja respekterades då förskolornas deltagande 

i studien skulle vara frivillig. Enligt de forskningsetiska principerna är det även 

viktigt att de deltagande har informerats om samtyckeskravet. I föreliggande studie 

gör sig samtyckeskravet gällande genom att förskolornas deltagande var frivilligt 

samt att de hade rätt att avbryta deltagandet när de ville. 
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De förskolor som deltagit i studien informerades även om att studien inte skulle 

avslöja varifrån dokumenten är hämtade. Av den anledningen är förskolorna 

anonyma i föreliggande studie. De namn som förekommer i studiens exempel i 

kapitlet Resultat är även de fingerade. Anledning till att namn förekommer i 

resultaten beror på att texten blir lättare att läsa. Av de 66 granskade IUP-

dokumenten var det enbart ett fåtal av dessa dokument där det tydligt framgick om 

dokumentet tillhörde en flicka eller en pojke. Av den anledningen behöver inte 

könstillhörigheten till de namn som förekommer i exemplen vara korrekta.  

4.4 Metodkritik 

 

Som tidigare nämnts fanns erfarenheter från den ena förskolans arbetssätt, 

förhållningssätt och rutiner. Dessa erfarenheter har upplevts som positiva vilket kan 

ha påverkat studiens trovärdighet och tillförlitlighet då objektiviteten kan 

ifrågasättas. Objektiviteten kan även ifrågasättas ur en annan synvinkel då vår 

personliga uppfattning om IUP i förskolesammanhang och användandet av IUP i 

förskolan var relativt negativ.   

 

Urvalet av det empiriska materialet har respektive förskola ansvarat för, således finns 

ingen vetskap om hur urvalet av dokumenten har gjorts eller på vilka grunder. Det 

innebär att det finns en risk för att materialet kan vara vinklat, men även att 

helhetsbilden av förskolornas sätt att uttrycka sig i dokumenten inte framkommer i 

granskningen.  Upplevelsen är dock att förskolorna varit mycket tillmötesgående och 

positiva till undersökningen. 

 

Ett perspektiv som gått obemärkt förbi i föreliggande studie är genusperspektivet. 

Detta kan ifrågasättas och riktas kritik mot då det hade varit intressant att undersöka 

om uttryckens riktning i dokumenten är beroende av eller hör samman med kön och 

genus.  
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5 RESULTAT 

 

I följande kapitel presenteras resultatet av den genomförda dokumentstudien av två 

förskolors gemensamma IUP-dokument. Resultaten har delats in i fyra rubriker vilka 

är, Allmänna och preciserade utvecklingsområden, Schabloniserande och 

återkommande uttryck, Svårtolkade och diffusa uttryck och Verksamhetsinriktat. 

Resultatet avslutas med en sammanfattning. Då föreliggande studie undersöker ett 

gemensamt IUP-dokument för två förskolor är framskrivningen av resultaten 

gällande för båda förskolorna också gemensamt. Det är ingen uppdelning mellan 

förskolorna utan resultatet betraktas som en helhet för båda förskolor eftersom IUP-

dokumentet är gemensamt. Föreliggande studie granskar dokumentens uttryck i dess 

helhet vilket gör att inte några andra uppdelningar har gjorts exempelvis mellan 

flickor och pojkar.    

5.1 Allmänna och preciserade utvecklingsområden 

 

I de granskade dokumenten framträder två olika sätt att uttrycka de 

utvecklingsområden och behov som barnen behöver stöttning och stimulering i. 

Dessa uttryck gör sig gällande inom allmänt formulerade utvecklingsområden samt 

preciserade utvecklingsområden. De allmänt formulerade utvecklingsområdena 

innefattas av svårtolkade och diffusa uttryck för barnets utveckling och lärande. Ett 

exempel på uttryck av en allmän karaktär är t.ex. utvecklingsområdet lek och 

lärande. De preciserade utvecklingsområdena består av mer tydligt framskrivna 

uttryck för de behov kring utveckling och lärande som behöver stöttas och 

stimuleras, t.ex. språkutveckling eller motorisk utveckling. 
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Diagrammet visar att allmänt uttryckta utvecklingsområden är mer vanligt 

förekommande än de preciserade.  

5.2 Schabloniserande och återkommande uttryck 

 

Ett mönster som framträder är att uttrycken i både de allmänna och de precisa 

utvecklingsområdena är identiska trots att det handlar om olika barn. Även om de 

preciserade utvecklingsområdena mer tydligt uttrycker vad barnen behöver stöttning 

och stimulering inom, framskrivs olika barn med identiska formuleringar. Det får till 

följd att de individuella utvecklingsplanerna kan liknas vid schabloner. Det handlar 
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framförallt om återkommande och vaga uttryck. Till exempel används följande 

uttryck frekvent: 

 
Vi vill fortsätta att bejaka Caroline i Carolines intresse för det lekfulla lärandet. 

 

Exemplet ovan visar på ett allmänt uttryck av barns lärande och utveckling där 

innehållet blir svårtolkat och diffust då lekfullt lärande inte är ett konkret uttryck för 

ett särskilt behov eller utvecklingsområde. 

 

Även i de preciserade utvecklingsområdena, där det mer konkret framskrivs vilket 

utvecklingsområde och behov som barnet behöver utvecklas inom, är uttrycken 

upprepande och återkommande. Det kan t.ex. handla om att barnet behöver stöttning 

och stimulering i sin språkutveckling. I likhet med de allmänt uttryckta 

utvecklingsområdena förekommer inte individuella framskrivningar av barnets 

lärande och utveckling. Istället används samma uttryck för alla barn som behöver 

stöttning i sin språkliga utveckling. Ett exempel på hur det kan se ut redogör vi för 

nedan: 

 
Vi ska arbeta med skapande aktiviteter, ska stimulera barnen med olika sort 

material och tekniker. Vi ska stimulera dem att dramatisera sagor och 

berättelser. Se till att Derek utvecklas vidare i sitt intresse på det skriftliga 

språket genom språkövningar och hjälp när Derek vill skriva sina tankar. 

 

Det finns dock ett fåtal dokument där formuleringar och uttryck ser något annorlunda 

ut eftersom de inte följer schablonmönstret. Istället är dokumenten mer individuellt 

riktade då uttrycken som redovisas nedan, inte förekommer ordagrant i flera olika 

dokument.  

 
Genom att uppmuntra Sonny till att våga ta för sig, vara i centrum och pröva 

nya saker. 

 

Det skall göras genom den verksamhet som vi bedriver och att vi hela tiden 

följer upp Maria i Marias handlingar. T.ex. genom att vi påminner Maria om 

att inte vara så högljudd. 

 

Stödja leken. Dela i mindre grupper, möjlighet till lek i mindre grupper. 

Jobba med turtagning och hänsyn. Uppmuntra empati. 

  

När uttrycken bryter mallmönstret är de mer inriktade på barnets prestationer än på 

vad verksamheten ska göra.  

5.3 Svårtolkade och diffusa uttryck 

 

Ett annat mönster som framträder är att dokumenten framskrivs med svårtolkade och 

diffusa uttryck och begrepp som t.ex. lustfyllt lärande, utveckling och lärande, 

positiv förstärkning samt många och nya utmaningar. Det finns ingen förklaring på 

vad begreppen innebär, vilket gör det svårt att förstå hur de olika uttrycken bidrar till 

barnets lärande och utveckling. Det är t.ex. svårtolkat hur positiv förstärkning bidrar 

till barnets utveckling av lek och lärande. Exempel på diffusa uttryck i dokumenten 

är: 
 

Vi ska stötta och stimulera Doris i Doris fortsatta utveckling och lärande. 
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Vi skall fortsätta att stimulera Ola i sitt lärande. 

 
Det gör vi genom att vi ger Felicia många utmaningar och tillfällen till 

kreativitet och nya upptäckter, samt att vi ger Felicia positiv förstärkning. 

 

Genom att ge Omar nya utmaningar. På så sätt stimulera Omars behov av att 

lära sig nya saker. 

 

Formuleringarna i exemplen ovan återkommer i flertalet av de undersökta 

dokumenten och förstärker därmed att IUP-dokumenten mer används som 

schabloner än som individuella utvecklingsplaner.  

 

Andra diffusa begrepp som förekommer är exempelvis: Bejaka intressen, lära och 

erövra, främja, lekfullt och lustfyllt lärande. Det är stora uttryck med opreciserat 

innehåll, vilket gör att det blir svårt att utröna vad som egentligen menas med t.ex. 

lustfyllt lärande.  

 

I de mer specifika utvecklingsområdena tenderar uttrycken att vara av en mer tydlig 

karaktär än uttrycken som förekommer i de allmänna utvecklingsområdena. Det 

handlar framförallt om en framskrivning med mer konkreta exempel på hur 

verksamheten ska stötta och stimulera barnets utveckling och lärande inom det 

specifika området. I de specifika utvecklingsområdena framträder även ett mönster 

där de vida, diffusa och svårtolkade uttrycken förekommer i mindre utsträckning än i 

de allmänna utvecklingsområdena.  

5.4 Verksamhetsinriktat 

 
Det framgår tydligt att förskolorna har varit medvetna i sina formuleringar vad gäller 

att inte framskriva barnets specifika och identitetsformande egenskaper. 

Medvetenheten i ordvalen märks också på formuleringarna kring barnens 

utvecklingsområden och behov som ska stimuleras och stödjas, då majoriteten av 

formuleringarna inte riktar sig till individen. Det uttrycks genom återkommande 

formuleringar som t.ex. verksamheten, vi, förskolan, avdelningen och pedagogerna i 

samband med vem som har ansvaret för att stötta och stimulera barnet samt var och 

hur det ska ske. Nedan följer vanliga och återkommande exempel på de 

verksamhetsinriktade uttrycken. 

 
Det gör vi genom att stärka Beas intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi ger nya utmaningar och positiv 

förstärkning. 

 

Det tar alla i arbetslaget ansvar för. 

 

Vi pedagoger. (har ansvaret) 

 

Vi ska fortsätta att stimulera Mats i sin språkutveckling. 

 

I ett antal dokument framskrivs också självklarheter då man skriver att det är genom 

eller i verksamheten som barnets utvecklingsområden och behov ska stöttas och 

stimuleras. Nedan följer ett exempel som konkretiserar självklara svarsalternativ. 

 
Det ska vi göra genom den verksamhet vi bedriver på förskolan. 
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Begrepp som står i läroplanen återfinns i IUP-dokumenten. Det gäller framför allt 

ord och begrepp som t.ex. bejaka intresset för lustfyllt lärande, lekfulla lärande och 

skapande förmåga. Uttrycken riktas således mot barnets lust och intresse och 

formuleras som det fokus verksamheten ska inta. Även ord som främja och stödja 

barnet i dennes intresse, lust eller lekfulla lärande är återkommande i flertalet av 

dokumenten.  

5.5 Sammanfattning 

 

Det mest intressanta resultatet av studien är att uttrycken i dokumenten är 

schablonmässiga vilket i sin tur ger en uppfattning av en mallstruktur. 

Schablonmönstret framträder genom återkommande och ordagranna formuleringar. 

Dokumenten uttrycker en generell bild av barnets utveckling och behov.  

 

Formuleringarna i dokumenten ger uttryck för en medvetenhet om läroplanens 

intentioner om att inte framskriva barnets egenskaper och prestationer. Dokumenten 

uttrycker att riktningen är mot verksamheten framför individen samt att det är 

verksamhetens ansvar att tillgodose och möjliggöra för barnens behov. Samtidigt är 

dokumenten svårtolkade då de innehåller många diffusa begrepp och formuleringar. 

Det framträder två typer av utvecklingsområden vilka är allmänna och mer precisa. 

Båda är dock mer eller mindre diffust formulerade, även om de mer precisa 

utvecklingsområdena är något mer beskrivande i uttrycken. Gemensamt med 

utvecklingsområdena är att de följer mallmönstret med återkommande och 

ordagranna formuleringar. 
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6 DISKUSSION 

 

I kapitlet diskuteras de resultat som framkommit i förhållande till studiens syfte. I 

diskussionen lyfts även det postmodernistiska perspektivet och normalitet fram. 

Dessutom kopplas diskussionen till den tidigare forskning som presenterats kring 

IUP och andra bedömningsmetoder samt annan litteratur som det refererats till i 

bakgrunden. 

6.1 Tendenser till att gruppera barn i schabloner snarare än att 

skriva fram varje barns individuella behov 

 

Resultat från dokumentstudien visar att förskolorna använder mycket diffusa och 

ordagranna formuleringar kring barnens lärande och utveckling. Ordagranna 

formuleringar innebär att formuleringarna är identiska.  Det finns även tendenser till 

att barns behov kan sorteras in i olika utvecklingsområden som gäller för alla barn. 

Det får till följd att dokumenten snarare blir schabloner för det barnen ska/behöver 

utveckla generellt i de specifika utvecklingsområdena, än att de blir individuella 

utvecklingsplaner. Däremot syns inte individen i utvecklingsområdena eftersom det i 

de allra flesta dokument är näst intill identiska formuleringar om olika barn. Till 

exempel används samma formuleringar och åtgärder för barn som behöver utvecklas 

i sin språkliga förmåga. Till skillnad mot den tidigare forskning som presenterats 

(Brendelökken, 2008, Engström, 2009, Vallberg Roth & Månsson, 2008) är de 

dokument som undersökts inte identitetsskapande eftersom den enskilda individens 

egenskaper inte framskrivs. Snarare framskrivs barns utvecklingsområden och behov 

framför de individuella egenskaperna. Samtidigt säger de individuella 

utvecklingsplanerna med sina diffusa, identiska och återkommande formuleringar 

väldigt lite om varje barns behov. Dokumenten kan liknas vid schabloner och till viss 

del även vid det Vallberg Roth och Månsson (2008) kallar normalplaner, men det 

finns inga framskrivningar som ger några givna sanningar om barnen, då 

formuleringarna är så vida och svårtolkade.  

 

Internationell forskning visar att en tidig kartläggning och uppföljning av varje barn 

är till fördel för individens utveckling och framtida liv (Lazar & Darlington, 1982, 

Luze & Hughes, 2008). Däremot menar de att kartläggningen som görs måste vara 

specifik och tydlig för att den ska vara effektiv. Den föreliggande studiens granskade 

dokument har vaga och svårtolkade formuleringar och det är av den anledningen 

svårt att se på utvecklingsplanerna som effektiva kartläggningssystem. Samtidigt är 

det inte förskolans uppgift att just kartlägga och bedöma det enskilda barnets lärande 

och utveckling (Utbildningsdepartementet, 2006). De undersökta IUP-dokumenten 

följer således läroplanens direktiv och riktlinjer, vilket är förskolans skyldighet.   

6.2 Normalitet och bedömning i ett postmodernt samhälle 

 

Ett försök till att koppla samman IUP-dokumenten och deras funktion med 

förskolans läroplan kan tydligt urskiljas, då det kontinuerligt återkommer ord och 

begrepp från läroplanen. Det finns uttryck om lärande och utveckling men de är på 

en schablonmässig nivå. Det visar i sin tur på den/de diskurser som förskolan följer, 

där läroplanens direktiv om hur verksamheten ska bedrivas är en av dessa diskurser. 
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Skolverkets (2009) beskrivningar av den individuella utvecklingsplanens funktion 

riktar sig mot den enskilda eleven och dess lärande och utveckling. De undersökta 

förskolorna verkar dock, utifrån de granskade dokumenten, försöka finna en 

medelväg mellan skolans direktiv om IUP och förskolans läroplans direktiv och 

riktlinjer. Dokumenten ger uttryck för ett försök att förhålla sig till två skilda 

diskurser som återfinns i skolan och i förskolan, gällande kartläggning och 

bedömning av elevers/barns lärande och utveckling.  

 

Det framträdande mönstret i dokumentstudien är att utvecklingsplanerna riktas mot 

verksamheten. Å ena sidan är de formuleringar kring att stöttning och vägledning ska 

ske i verksamheten självklarheter. Om det pedagogiska arbetet inte sker i 

verksamheten, vad fyller då förskolan för funktion? Å andra sidan visar sådana 

formuleringar på en medvetenhet gällande vart blicken riktas. Förskolornas 

intentioner verkar således vara att lägga fokus på verksamheten. Det stämmer väl 

överens med läroplanens, Lpfö98 (2006), skrivelser gällande bedömning och 

utvärdering. Hargreaves (1998)  och Nordin-Hultman (2008) menar att lärarna i det 

postmoderna samhället antingen väljer att bejaka den rådande samhällssynen med 

tillhörande diskurser eller arbeta efter universella sanningar sprungna ur 

modernismens tankemönster. De förskolor som undersökts tenderar att följa 

läroplanens direktiv och således den rådande samhällssynen. Samtidigt finns det ett 

fåtal dokument med mer specifika beskrivningar som utgår ifrån vad barnet ska göra. 

Detta kan liknas vid Usher och Edwards (1996) utsagor om självreglering för de barn 

som inte följer den pedagogiska normen. 

 

 I dokumentstudien finns tendenser till normalitetstänkande kring barn eftersom det 

finns ordagranna och återkommande formuleringar.  Schablonmönstret som framträtt 

verkar också vara normen för hur den individuella utvecklingsplanen utformas och 

normen för hur barnen ska vara och vilka behov de behöver utveckla. Det är de 

dokument med allmänna uttryck som är normbärande. Barnen framskrivs på exakt 

samma sätt samtidigt som de diffusa formuleringarna gör det svårt att finna något 

som barnet behöver stöttning och stimulering i. Istället framträder ”normal barnet”, 

då det i dokumenten inte uttryckligen framskrivs något som barnet behöver utveckla. 

Den slutsatsen dras då det finns ett fåtal dokument som bryter schablonmönstret. 

Dessa dokument är mer tydliga och konkretiserande kring vad barnet behöver göra 

och utveckla för att tillgodose sin brist. Det visar att ett normalitetstänkande existerar 

om än omedvetet.  

 

Formuleringarna i dokumenten uttrycker en medvetenhet om de diskurser som råder 

via läroplaner och politiska direktiv. Samtidigt lever den modernistiska 

normalitetstanken kvar. Det verkar således svårt att beskriva barn utan att lägga 

någon värdering eller bedömning i det. Den individuella utvecklingsplanen kan 

liknas vid det Hultqvist (1995) menar vara ett utvärderingsverktyg som förskolan 

tillhandahåller och som synliggör att barn skiljer sig och varierar sig. På så sätt 

skapas även möjligheter för förskolan att hjälpa barnen till självreglering så att de 

passas in i den rådande gemenskapen, samhället, kulturen och diskursen. Samtidigt 

menar Whitebread m.fl. (2009) att kartläggningen av barns självreglering är ett sätt 

att synliggöra vilken metakognitiv nivå barnen ligger på. De (a.a.) menar att 

självregleringen leder fram till lärande och utveckling. 
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 Det verkar således som att vi lever i ett postmodernt samhälle med modernistiska 

inslag. De granskade dokumenten är sprungna ur ett postmodernistiskt tänk då 

förskolorna varit medvetna vid sina formuleringar och noga med att inte skriva fram 

några fasta sanningar om barnen. Samtidigt är IUP som fenomen ett dokument som 

syftar till att göra eleven, eller i studiens fall barnen, medvetna om var de befinner 

sig i förhållande till olika mål. På så sätt ska barnen kunna anpassa sig, göra 

självregleringar, för att kunna fungera i den diskurs som råder både i verksamheten 

och i samhället. Det kan liknas vid det Alvesson (2003) menar med att 

postmodernismen inte ersatt modernismen utan att de är två pågående skeenden. 

6.3 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

 

Baserat på resultaten från studien väcks frågan om de individuella 

utvecklingsplanerna fyller någon egentlig funktion för verksamheten? 

Formuleringarna i dokumenten är diffusa och svårtolkade. Det individuella barnet 

framskrivs sällan i dokumenten och det blir därför inte heller en individuell 

utvecklingsplan. Beror det på en rädsla för att bedöma barnets egenskaper, vara 

framåtsyftande och för att gå emot läroplanens direktiv? Samtidigt väcks frågan om 

varför man valt att upprätta en IUP om individen inte synliggörs i dokumenten. 

Dessutom är IUP ett skoldokument och således hämtat ur en annan diskurs med en 

annan läroplan som grund. Skolan har till skillnad mot förskolan uppnåendemål 

riktade mot eleven. Syftet med dokumentet är att synliggöra var varje elev befinner 

sig i förhållande till uppnåendemålen d.v.s. vad eleven kan eller inte kan, något som 

förskolan ska undvika. Frågan väcks således om det går att uttrycka sig kring det 

individuella barnet utan att lägga någon värdering eller bedömning i det? Kanske är 

de undersökta dokumenten i studien ett resultat av ett försök till att göra det.  

 

Det var svårt att finna förskolor som använde sig av IUP. Flera av förskolorna som 

kontaktats hade tidigare använt sig av IUP i verksamheten men valt att sluta med det. 

Det skulle vara intressant att undersöka om trenden har vänt d.v.s. om allt fler 

förskolor undviker att använda IUP jämfört med de studier som är gjorda 2008 och 

2009? Varför vill de inte använda sig av IUP nu om de förut använde det? Är 

användandet av de individuella utvecklingsplanerna koncentrerade till vissa 

kommuner i Sverige och vad beror i så fall det på?  

 

Flera av de förskolor inom den kommun där det angetts direktiv om användande av 

IUP i förskolan, bryter mot de kommunala bestämmelserna, eftersom de inte 

upprättat något IUP-dokument. Istället använder de sig av pedagogisk 

dokumentation. Har förskolorna börjat ta ställning i frågan om den individuella 

utvecklingsplanens varande eller icke varande i förskolan? Hur ser de pedagogiska 

dokumentationerna ut och hur skiljer de sig från en IUP? 

 

Det har även varit svårt att finna internationell forskning på området IUP, även om 

författarna Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att Norge, Danmark och vissa 

engelskspråkiga länder använder liknande dokument. Det finns därför anledning att 

forska om hur individuella utvecklingsplaner ser ut internationellt. 
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6.4 Sammanfattning 

 

De riktlinjer och direktiv som framskrivs i förskolans läroplan är också ett uttryck för 

en av förskolans framträdande diskurser. Samtidigt är den individuella 

utvecklingsplanen ett skoldokument och således hämtad från en annan läroplan och 

således också en annan diskurs. Dokumenten i föreliggande studie fungerar som ett 

försök till att knyta samman riktlinjerna för IUP och riktlinjerna i förskolans 

läroplan. Samtidigt kan ett normalitetstänk kring barns lärande och utveckling 

urskiljas även om det inte tydligt framskrivs. Normen visar sig i det framträdande 

schablonmönstret i uttrycken som framskrivs i dokumenten. Verksamheten står i 

fokus i studiens granskade dokument, men då dokumenten mer är schabloner 

resulterar det i att de individuella utvecklingsplanerna inte blir individuella. 

Samtidigt minskar risken för att varje barn blir bedömt och utvärderat.  

 

De granskade dokumenten vilar på en postmodernistisk grund då formuleringarna 

inte riktar sig mot några fasta sanningar. Samtidigt finns det modernistiska inslag i 

hur uttrycken riktar sig då det i ett fåtal dokument finns tendenser till att barnen ska 

självreglera sig. 
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BILAGA 1 

 
Individuell utvecklingsplan (IUP) 

 
Barnets namn:…………………………………… Ålder:……………………… 

 

 

Vilka utvecklingsområden och behov skall stimuleras och stödjas? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Hur skall det göras i praktisk handling? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
När/ i vilka situationer skall det ske? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Vem skall göra det? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Vad kan ni som föräldrar göra? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Utvecklingsplanen gäller under tidsperioden:……………………………………. 
 
Nytt datum för utvecklingssamtal:…………………………………………………. 
 
 
 
………………………………......                       .…..……………………………… 
Vårdnadshavare                                              Vårdnadshavare 
 
 
………………………………….                        …………………………………… 
Förskolans personal                                       Datum 



 

BILAGA 2 

 

 

Dok. Vad? Hur?  /När? Vida 

begrepp 

Varför? 

1 Social 

kompetens med 

andra barn i 

leken 

Dela barnen-mindre 

gr. Vara delaktiga i 

leken, alla dagar på 

förskola, framförallt i 

leken. Alla ped. (Ida) 

Delaktiga, alla, 

mindre grupper, 

indelning 

 

2 Stärka 

självkänsla + 

socialkomp. 

Mindre grupper, 

stödjande i leken, ”Ta 

för sig mer”, hela 

vistelsen på 

förskolan, alla ped 

(två personal) 

Stödja, stärka, 

social 

kompetens, 

självkänsla, alla 

delaktiga, men 

ej ansvar 

 

3 Självkänsla, 

social komp. 

I leken, genom 

material och 

utmaningar som 

lockar och fångar 

honom. Hela 

vistelsen, alla ped. 

Stärka, stödja, 

lockande 

utmaningar som 

fångar X 

Social komp. 

 

4 Självkänsla, 

social komp. 

Praktiska övningar i 

”Ida” grupp, 

uppmuntring i 

vardagssituationer. 

Hela vistelsen, alla 

ped. (två personal) 

Stärka, 

uppmuntra, 

social komp. 

 

5 Självständighet 

och sociala 

kommunikativa 

relationer (social 

komp?) 

Skapa situationer, 

teater sång, lek, 

aktivitet, Ida grupp, 

hela vistelsen 

Rätta 

utmaningar, 

fortsätta 

stimulera, 

kommunikativa 

relationer,  

Ska få de rätta 

utmaningarna 

att uttrycka 

sig 

6 Skapande 

förmåga, 

intresse för 

skriftspråk, 

förståelse och 

symboler och 

dess 

kommunikativa 

funktioner 

Skapande aktiviteter, 

stimulera barnen m. 

olika material och 

tekniker, stimulera 

dem, sagor och 

berättelser, 

språkövningar, hjälpa 

X när X vill skriva 

sina tankar, alla ped. 

utgå ifrån barnens 

intressen, ideér 

Stimulera, 

stödja,  

Stötta X 

intresse för 

skriftspråk, 

förståelse för 

symbolers 

funktioner 

…      

 


