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Abstract 

 

Titel: En studie för att se om de traditionella könsrollerna avspeglar sig i förskolornas 

individuella utvecklingsplaner.  
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Young children get affected and influenced by people’s thoughts and preconceived ideas 

about the difference between boys and girls. How they should behave and how they are 

supposed to play and interact with different toys.  

 

In the goals for what the school and teachers will achieve it says in the curriculum for 

preschool that teachers are supposed to counteract the traditional gender roles.  

 

To get answers to the question at issue, I collected 48 individual plans of development and I 

have performed four observations. I put all facts together and compared the results. 

 

The main result in this study shows that the traditional gender roles are being reflected in the 

children’s plans of development. In this study, it is also shown that the results from three of 

the observations show a different result than the individual plans of development. 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1. Syfte ................................................................................................................................ 6 

1.2. Frågeställningar ............................................................................................................... 6 

1.3. Definitioner ..................................................................................................................... 7 

2. Metod ..................................................................................................................................... 9 

2.1. Val av informanter .......................................................................................................... 9 

2.2. Datainsamling ................................................................................................................ 10 

2.3. Etiska principer ............................................................................................................. 10 

2.3.1. Informationskravet ................................................................................................. 10 

2.3.2. Samtyckeskravet ..................................................................................................... 11 

2.3.3. Konfidentialitetskravet ........................................................................................... 11 

2.3.4. Nyttjandekravet ...................................................................................................... 11 

3. Vad är en individuell utvecklingsplan? ................................................................................ 12 

3.1. Vad säger styrdokumenten om IUP? ............................................................................. 14 

3.2. Vad säger Södertälje om de individuella utvecklingsplanerna. .................................... 14 

3.3. Underlag för IUP ........................................................................................................... 15 

3.4. Beskrivning av material ................................................................................................ 16 

4. Teoretisk bakgrund ............................................................................................................... 18 

4.1 Tidigare forskning .......................................................................................................... 20 

5. Sammanställning av material ............................................................................................... 23 

5.1. Analys av materialet ...................................................................................................... 29 

5.2. Resultat av analysen ...................................................................................................... 31 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 33 

7. Litteraturlista ........................................................................................................................ 35 

8. Bilaga 1 ................................................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Inledning   
 

”Blev det en pojke eller en flicka?”  Det är en av de första frågorna vi ställer till en nybliven 

förälder. Det är ingen tillfällighet att frågan ställs. Det är könet som styr hur det lilla barnet 

kommer att bli behandlat i livet. Vilket kön vi har blir avgörande för hur vi kommer att leva 

våra liv. (Svaleryd, 2002:23) 

 

Vi har tidigare i utbildningen läst om jämställdhet mellan könen bland barnen på förskolan. 

Att flickor och pojkar ska få samma förutsättningar i förskolan oberoende av kön. Det står 

även i läroplanen för förskolan Lpfö 98 att ”Förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 

(Lpfö 98:4) 

 

Under mina sex år som outbildad förskollärare samt under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har jag iakttagit att pedagoger på förskolor föreslår en specifik aktivitet utifrån 

vilket kön barnen har. Ett exempel var när en pojke skulle gå från matbordet föreslog 

pedagogen att han skulle bygga med klossar, när sedan en flicka också blev färdig föreslog 

pedagogen att hon skulle sätta sig och rita. Detta strider mot det som står i läroplanen och de 

könsroller som pedagogen i sitt dagliga arbete ska motverka.  

 

”Material bär också på föreställningar om hur barn bör vara till kön. Vissa material skapar 

flickor som mer (till exempel sitta och rita med kritor) eller mindre (till exempel bygga med 

klossar) typiska flickor. Detsamma gäller pojkar. Materialet kan alltså ses som förutsättningar 

för hur barn uppfattas och bedöms av andra och för hur de ser på och förstår sig själva som 

förskole- och skolbarn.” (SOU, 2006:65) 

 

Att pojkar och flickor väljer olika leksaker att leka med samt att de väljer att leka olika lekar 

är djupt rotat i många människors allmänna föreställningar om barn. Pojkarna är de som 

kräver uppmärksamhet. De är dominanta och de är fysiskt aktiva. Flickorna däremot är 

”hjälpfröknar”. De är väldigt hjälpsamma, snälla och söta. (Svaleryd, 2002:15)   
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Kajsa Wahlström skriver i likhet med Kajsa Svaleryd att pedagoger i förskolan använder de 

”duktiga” flickorna som hinder mellan de ”bråkiga” pojkarna. Sitter barnen varannan pojke 

varannan flicka blir det lugnare i den stora barngruppen. (Wahlström, 2003) 

 

Det finns inga krav från staten på individuella utvecklingsplaner (IUP) i förskolan. Däremot 

har många kommuner tagit beslutet att använda sig av det dokumentet. Bland annat Södertälje 

kommun där jag gjort min undersökning. 

 

Det finns många olika metoder för att motarbeta könsrollerna, men ingen metod att utvärdera 

arbetet.  Kanske kan de individuella utvecklingsplanerna vara ett bra redskap till utvärdering 

av arbetet mot att reproducera de stereotypa könsrollerna. Även då de individuella 

utvecklingsplanerna är just individuella kan man ändå få en överblick om man tittar på 

gruppen pojkar respektive gruppen flickor.  

 

I boken Flickor, pojkar och pedagoger där pedagogerna, på Björntomtens- och Tittmyrans 

förskola, är övertygade om att de har ett jämställt förhållningssätt mot barnen, men upptäcker 

efter ett jämställdhetsprojekt att de inte är så jämställda som de trott. De börjar så smått att 

arbeta med jämställdhetspedagogik. (Wahlström, 2003)  

 

Böckerna Genuspedagogik och Flickor, pojkar och pedagoger har inspirerat mig att 

undersöka om de traditionella könsrollerna avspeglar sig i förskolebarnens IUP:er. 

 

Jag ska studera om det finns tydliga skillnader i pojkars och flickors IUP:n utifrån genus och 

de traditionella könsrollerna. Jag ska samla in och studera 48 förskolebarns, 24 pojkar och 24 

flickor, individuella utvecklingsplaner. Jag ska även observera fyra olika aktiviteter utifrån 

utvecklingsplanerna. Men man måste vara medveten om att detta är 48 individuella 

utvecklingsplaner samt fyra stycken observationer, det ger absolut ingen generell bild av 

förskolor och deras verksamhet. 
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1.1. Syfte 

 

Det är viktigt att kritiskt granska nya metoder och arbetssätt som införs inom förskolan. Om 

nya metoder verkar konserverande på förändringen som anges i olika strategidokument är det 

viktigt att berörda pedagoger blir observanta på detta. Många kommuner har på frivillig väg 

beslutat sig för att införa individuella utvecklingsplaner inom förskolan. Mitt syfte med denna 

studie är att se om de traditionella könsrollerna avspeglar sig i förskolebarnens IUP:er. Det är 

viktigt att göra det synligt för att i framtiden kunna göra förändringar men också för att få upp 

ögonen och kunna fundera över vad du som blivande pedagog ska tänka på i arbetet med de 

individuella utvecklingsplanerna. 

  

1.2. Frågeställningar  

 

De frågeställningar som ligger till grund för min undersökning är följande: 

 

Kan man i de individuella utvecklingsplanerna se skillnader mellan pojkar och flickor? 

 

Skiljer sig resultatet från IUP-dokumenten jämfört med observationerna vad gäller pojkars 

och flickors förmågor och intressen?  
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1.3. Definitioner  

 

I studien är vissa begrepp centrala och det är av vikt att definiera dessa, detta är 

nationalencyklopedins definition. 

 

Genus: ”Begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt varierande 

uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas.” 

(Nationalencyklopedin 2009, genus) 

Jämställdhet: ”Förhållandet att olika personer har samma möjligheter och rättigheter, särskilt 

i fråga om kvinnor i relation till män (jfr jämlikhet). Jämställdhet mellan kvinnor och män 

förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt 

oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av 

personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från 

könsrelaterat våld. Kvantitativ jämställdhet avser rättviseaspekten, dvs. det är orättvist att 

vissa människor utan särskilda skäl ska ha exempelvis lägre lön eller sämre arbetsvillkor. 

Kvalitativ jämställdhet åsyftar ett förhållande där bl.a. villkor och maktförhållanden är 

könsneutrala och således inte präglade av tillskrivna könsbestämda kvalifikationer och 

kompetenser. Formell jämställdhet innebär att det inte längre finns några formella eller 

rättsliga hinder för jämställdhet. Reell jämställdhet har emellertid inte uppnåtts förrän kvinnor 

och män har lika villkor i realiteten. Jämställdhetssträvandena har sina historiska rötter i den 

tidiga kvinnorörelsen och dess kamp för kvinnlig rösträtt. Sveriges första jämställdhetslag 

antogs 1979.” (Nationalencyklopedin 2009, jämställdhet) 

Med jämställdhet menar Kajsa Svaleryd att alla individer utan att avgränsas av de stereotypa 

genusroller ska kunna fatta beslut som utvecklar individens personliga förmåga. Samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter ska gälla för både män och kvinnor. Framförallt 

handlar det om hur vuxna agerar för att förändra de stereotypa könsmönstren. (Svaleryd, 

2002) 

 

http://www.ne.se/j%C3%A4mlikhet
http://www.ne.se/kvinnor%C3%B6relse
http://www.ne.se/kvinnlig-r%C3%B6str%C3%A4tt
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Kön: ”Egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) den producerar.” 

(Nationalencyklopedin 2009, kön) 

 

Roll: ”Sociologiskt begrepp för de förväntningar och normer som är förknippade med en 

social position eller uppgift. Varje individ innehar flera roller. När en individs olika roller 

innehåller oförenliga element talar man om rollkonflikt.” (Nationalencyklopedin 2009, roll) 
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2. Metod 
 

Jag tog kontakt med en rektor i Södertälje kommun och berättade vad jag tänkt skriva mitt 

examensarbete om och frågade om jag kunde få möjlighet att använda ca 50 barns IUP:er. 

Rektorn tyckte mina tankar kring examensarbetet var intressanta och sa att jag självklart fick 

tillgång till barnens IUP:er.  

 

Metoden för min undersökning bygger på ett kvalitativt synsätt som Staffan Stukát skriver 

innebär det att jag vill förstå, upptäcka, och tolka innehållet i det som jag undersöker. I den 

här undersökningen studerar jag de individuella utvecklingsplanerna. Att jag inte använder 

mig av en kvantitativ metod beror på att jag inte var ute efter att generalisera resultatet i 

undersökningen. Staffan Stukát skriver att i en kvantitativ undersökning måste resultatet gå att 

generalisera. För att förtydliga resultatet har jag använt mig av kvantitativa inslag såsom 

tabeller. (Stukát, 2005)  

 

I observationen valde jag en icke-deltagande observation, vilket betyder att jag som 

observatör bara är betraktare som inte interagerar med barnen eller aktiviteten som 

observeras. Det viktiga är att inte störa barnen då det kan påverka beteendet i aktiviteten. 

(Larsen, 2009:90) 

  

2.1. Val av informanter  

 

Valet av informanter gjordes utifrån ett stratifierat urval. Med stratifierat urval menas att 

undersökaren delar in gruppen som ska vara med i undersökningen i två delar, och utifrån de 

två delarna väljer ut lika många pojkar som flickor från varje grupp. Om man vill ha lika 

många pojkar som flickor i sin undersökning är det lämpligt att använda sig av stratifierat 

urval. Eftersom undersökningen utförs genom att titta på skillnaden mellan pojkar och flickor 

behövdes ungefär lika många av varje kön. Genom att välja den stratifierade urvalsmetoden 

får undersökningen en säker representation av de båda könen. (Larsen, 2009:39)  
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2.2. Datainsamling  

 

Jag hade en önskan om att få använda IUP:er från barn som är födda 2004. De barnen fyller 

fem år i år och går sista året på förskolan. Skälet till det valet var att barnen är de äldsta 

barnen på förskolorna och att de nästa år börjar förskoleklassen och där arbetar alla barn med 

samma uppgifter under skoltimmarna, då blir valmöjligheterna att göra det man själv vill 

mycket mindre. Jag ville också ha lika många pojkars som flickors IUP:n och det blev totalt 

48 stycken, 24 pojkar och 24 flickor. 

 

Jag gjorde även fyra observationer ute i verksamheten. Observationsaktiviteterna valde jag 

utefter tabellerna 1-3 (sid 25-27). Observationerna utfördes på så sätt att jag satt i det för 

tillfället valda rummet och observerade hur många pojkar respektive flickor som utförde 

aktiviteten jag observerade. 

 

2.3. Etiska principer  

 

I mitt insamlade material är barnen och pedagogerna avidentifierade. Jag vet ingenting om de 

barn eller pedagoger som ingår i undersökningen. Det är inte min mening att i detta 

examensarbete kritisera eller döma enskilda förskolepedagoger. 

 

2.3.1. Informationskravet 
 

De individuella utvecklingsplanerna är ett offentligt dokument som är en offentlig handling. 

Enligt offentlighetsprincipen har jag inte informerat de föräldrar eller barn vars IUP:er jag 

studerar. I de forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

står det att man i de fall där undersökningsdeltagarna inte har ett aktivt deltagande och där 

uppgifter hämtas från en myndighet behöver man inte lämna information till de berörda. 

Informationsskyldigheter gäller bara då undersökningen för med sig negativa följder för de 

inblandade personerna. Det är rektorn som har gett sitt medgivande till utlämnandet av IUP-

dokumenten. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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2.3.2. Samtyckeskravet 
 

Enligt de forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning har deltagarna rätt 

att själv bestämma över om de vill delta. Min undersökning innehåller inte något aktivt 

deltagande av barnen och inte några frågor av privat eller etisk känslig natur utan endast IUP-

dokumenten. Då kan samtycket inhämtas från företrädaren för uppgiftslämnare, i detta fall var 

det rektorn. Insamlingen av IUP-dokumenten skedde under rektorns ordinarie arbetstid.  

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

2.3.3. Konfidentialitetskravet 
 

För att garantera konfidentialitet för de barn och pedagoger i de IUP-dokument jag studerat 

var dessa avidentifierade innan jag fick dem. Jag vet vilket år barnen är födda men det finns 

inga namn på dokumenten. Enligt de forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning skall man i materialet inte kunna utläsa av innehållet vem det 

berör. I mitt material är det endast de pedagoger som skrivit den individuella 

utvecklingsplanen som skulle kunna känna igen någon formulering i min studie. 

(Vetenskapsrådet, 2002)  

 

2.3.4. Nyttjandekravet   

Enligt de forskningsetiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning får de insamlade 

IUP-dokumenten endast användas för forskningsändamål. Det innebär att de IUP-dokumenten 

endast kommer att användas i min undersökning. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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3. Vad är en individuell utvecklingsplan?  
 

Den individuella utvecklingsplanen redogör för barnets kommande utvecklingsområde och 

verksamhetens mål för att stödja barnet i sin utveckling. Dokumentet skrivs under av både 

föräldern och av den ansvariga pedagogen. (Södertälje kommun, 2008) (Se bilaga 1)  

 

En ovärderlig hjälp i arbetet med planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och 

utveckling, och därtill en genomförbar metod, är att arbeta med utvecklingssamtal och 

individuell utvecklingsplan. Genom utvecklingssamtalen kommer även föräldrarnas 

kunskaper om det egna barnet fram och kan vara till stor nytta. Den individuella 

utvecklingsplanen skrivs gemensamt av personal och föräldrar och blir ett stöd för båda parter 

i samarbetet kring barnet. Den individuella utvecklingsplanen har observationer om barnet i 

fråga som grund, och naturligtvis även utvecklingssamtalet tillsammans med 

föräldern/föräldrarna. Nästkommande utvecklingsplan baseras på den föregående. Den 

individuella utvecklingsplanen är grunden för utvecklingssamtalet som ska äga rum minst en 

gång per termin.  

 

De individuella utvecklingsplanerna ligger självklart till grund för avdelningens planering och 

avdelningens verksamhet. Med hjälp av utvecklingsplanerna åstadkommer vi en verksamhet 

som bygger på varje enskilt barn i gruppen, så som läroplanen säger. Med tiden kommer de 

individuella utvecklingsplanerna, tillsammans med avdelningsplaneringar, att utgöra en 

oumbärlig dokumentation över det enskilda barnets utveckling och lärande men också över 

verksamhetens genomförande och utveckling. (Wiklund Dahl & Jancke, 1998) 

 

Den individuella utvecklingsplanen får inte innehålla några känsliga uppgifter om barnet 

eftersom det är en allmän handling. (Karlsson & Lindström, 2007)  

 

Ingrid Pramling Samuelsson skriver i förskoletidningen artikeln ”IUP – nygammalt påfund?” 

Där menar hon att själva begreppet IUP är nytt. Däremot företeelsen att dokumentera och 

observera barnen i förskolan har man alltid gjort. Genom att det är en individ som observerar 

en annan individ finns det, vare sig man vill det eller inte, värderingar i detta. (Pramling 

Samuelsson, 2006)  
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Med utgångspunkt i Ingrid Pramling Samuelssons text bedömer jag att man får en bra bild av 

barnets styrkor och behov oavsett vilket material vi använder. Huvudsaken är att materialet är 

uppbyggt på ett sådant sätt att det blir en hjälp för pedagogerna att utforma verksamheten så 

att den blir utvecklande och lärande för barnet. 
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3.1. Vad säger styrdokumenten om IUP?  

 

I stycket ”Vad är en IUP?” skrev jag att det inte finns något krav på att skriva individuella 

utvecklingsplaner för barn i förskolan varken från staten eller läroplanen.  

 

Däremot står det i Lpfö 98 att pedagogen ska ha en kontinuerlig kontakt med föräldrarna 

angående barnets utveckling, samt ha utvecklingssamtal. Man menar också att 

dokumentationen ska användas som ett redskap för att visa upp verksamheten men även att 

dokumentationen är bra grund i förskolans utveckling. (Lpfö 98) 

 

I en utvärdering av förskolan, genomförd av Skolverket, ”Förskola i brytningstid” skriver man 

att eftersom förskolan har grundskolan som förebild blir det mer fokusering runt barnens 

individuella utveckling. Alla barn på förskolan i likhet med grundskolan observeras, 

dokumenteras och beskrivs, ett exempel på det är IUP:n. Övergången till grundskolans 

utbildningssystem anses vara starten för arbetet med IUP. Vidare förklaras det att Lpfö 98 

pekar på att förskolan ska arbeta individualiserat med barnen för de uppnående målen men 

anger samtidigt att det är målen som styr verksamheten. Fortsättningsvis skriver Skolverket 

att alla barn är olika och om pedagogerna använder sig av individanpassat arbetssätt kan det 

ge goda resultat. (Skolverket, 2004) 

 

3.2. Vad säger Södertäljekommun om de individuella 
utvecklingsplanerna?  

 

Södertälje kommun har tagit beslut att använda sig av metoden med individuella 

utvecklingsplaner och detta är inskrivet i kommunens utbildningsplan. Det betyder att den 

individuella utvecklingsplanen inte kan väljas bort av förskolor eller enskilda pedagoger. IUP 

är ett dokument som visar vad det enskilda barnet är intresserad av, vad som är barnets starka 

sidor samt att dokumentet ska utgå från barnets positiva utveckling. (Södertälje kommun, 

2008) (Se bilaga 1) 
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3.3. Underlag för IUP  

 

I Södertälje kommun använder man portfolioverktyget och detta är ett underlag för det 

individuella utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen. Det ska vara en 

mapp som barnet ska vara stolt över. Portfolion ska inte innehålla barnets brister eller 

svårigheter. Barnet ska kunna följa sin utveckling genom portfolion. (Karlsson & Lindström, 

2007) 

 

I boken Portfolio i förskolan menar Göran Krok och Maria Lindewald att det inte ska vara 

förutbestämt vad pedagogen ska föra in i portfolion. Gör man det kan det hända att man 

missar barnets intressen och utveckling. Pedagogerna kan bestämma områden som de ska titta 

på och se barnets utveckling. Portfolion ska utgå från barnets starka sidor och vad de kan. Det 

är utifrån det barnet redan kan som den fortsatta utvecklingen sker. (Krok & Lindewald, 

2004) 

 

”När jag observerar gör jag något mer än bara ser. Att observera blir ett medvetet samlande av 

iakttagelser, något jag sett eller hört men ännu inte reflekterat över. En observation väcker 

frågor och gör mig nyfiken på jag vill förstå mer om. Det jag blivit nyfiken på i min 

observation fungerar som grund för hur jag i nästa steg kan välja ut vad jag vill dokumentera.” 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005:18) 

 

”När jag dokumenterar har jag gjort ett val. Jag har medvetet valt ur något av allt jag sett och 

hört i mina observationer som gjort mig extra intresserad. Jag har alltså en klar idé om vad jag 

är ute efter och väljer att fördjupa mig kring en fråga som väckts. Den dokumentationen blir i 

nästa steg underlag för reflektion med mina kollegor.” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:18)  
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3.4. Beskrivning av material 

 

Materialet som jag samlat in består av 48 IUP:er som behandlar förskolebarn. Det är en A4 

sida med fyra huvudrubriker. Namn och personnummer på barnet, datum, pedagogens namn 

samt förskolans namn skriver pedagogen på dokumentet. 

 

Rubrikerna: 

 

”Nuläge” 

 

Här skriver pedagogen barnet starka sidor och intressen i nuläget. Pedagogen utgår från 

barnets portfolio som visar vad barnet tycker är meningsfullt och roligt att göra både inomhus 

och utomhus. 

 

Det ska också skrivas i vilka situationer som barnet visar stark självkänsla och stort 

självförtroende. Även de andra barnens och de andra pedagogernas, på avdelningen, positiva 

bild av barnet i olika situationer kan dokumenteras. Vidare beskriver pedagogen vad det 

enskilda barnet har haft för inverkan och betydelse för den stora barngruppen men också hur 

barngruppen har påverkat det enskilda barnet. 

 

Pedagogen ska synliggöra verksamheten genom det enskilda barnets perspektiv med hjälp av  

portfolion. (Södertälje kommun, 2008) (Se bilaga 1) 

 

”På väg mot”  

 

Under den här rubriken skrivs det i samtal mellan föräldern/föräldrarna och pedagogen hur 

barnet kan utmanas i verksamheten för fortsatt intresse och motivation vad gäller lärande och 

utveckling. Vilken utvecklingszon barnet är i just nu och vad barnet klarar att utföra 

tillsammans med andra, barn eller pedagoger. Även vad barnet ännu inte behärskar och hur 

nästa steg mot lärandet ska ske kan dokumenteras. Det är viktigt att ta reda på vad barnet är 

nyfiken på och vill lära sig. (Södertälje kommun, 2008) (Se bilaga 1) 
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”Vad behövs”  

 

Här skriver pedagogen med vilka medel och även vilka förändringar som behövs för att barnet 

ska ha möjlighet att kunna utveckla de som skrevs under förra rubriken. (Södertälje kommun, 

2008) (Se bilaga 1) 

 

 

”Övriga överenskommelser och ansvarsfördelning”  

 

Under den här punkten skriver pedagogen vem som har ansvaret för utförandet av det som 

skrevs under den föregående punkten. Om pedagogen och föräldern/föräldrarna kommer 

överens om någonting som inte har med strävansmålen att göra, kan det skrivas här. Eftersom 

det står i IUP:n blir det lätt att följa upp. (Södertälje kommun, 2008) (Se bilaga 1) 
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4. Teoretisk bakgrund  
 

Undersökningen bygger på 48 individuella utvecklingsplaner. Planerna är skriftliga 

dokument. För att kunna hantera texterna på ett strukturerat sätt har jag valt att använda mig 

av metoder som finns redovisade i boken Vägar genom texten, handbok i brukstextanalys av 

Lennart Hellspong och Per Ledin. (Hellspong & Ledin, 1997) 

 

Författarna anger tre skäl till varför man bör analysera brukstexter. För det första ett 

humanistiskt skäl, språket är en förmedlingslänk i mänsklighetens komplexa tillvaro. Det 

finns ett hermeneutiskt skäl, språket tillåter tolkningar samt att det finns ett retoriskt skäl, man 

vill uppnå en speciell effekt av det skrivna ordet. (Hellspong & Ledin, 1997:11f) 

 

Författarna har utvecklat en textmodell som tar upp tre olika sidor av en text, sammanhanget, 

uppbyggnaden och framställningssättet. (Hellspong & Ledin, 1997:41) 

 

De individuella utvecklingsplanerna behandlar sociala sammanhang som barnet kommer i 

kontakt med. Kontakt mellan barn och barn, mellan barn och pedagog men också barnet i 

större grupper. Ett exempel från en IUP: ”att rita tillsammans med andra gör hon ofta. Hon är 

trogen och lyssnar på sina kamrater. Hon har börjat ta in fler och fler i sin lek. I grupper med 

färre barn kan hon prata, hitta på lekar och hon verkar känna sig mer säker.” 

 

Uppbyggnaden av IUP:n är väldigt öppen i hur man som pedagog fyller i utvecklingsplanen. 

Jag har sett olika varianter. En del pedagoger skriver i punktform medan andra skriver ut 

meningar, vilket i min undersökning är det vanligaste. 

 

Framställningen av det förtryckta IUP-dokumentet tillsammans med lärarhandledningen gör 

det tydligt vad man som pedagog ska skriva i dokumentet, däremot kan det vara svårt att 

formulera sig. 

 

Tolkningspotentialen av dokumenten är relativt hög trots den på förhand strukturerade 

dispositionen. Detta beror delvis på två faktorer. De olika dokumenten är skrivna av flera 

personer vilket innebär att bedömningar i texten är de olika pedagogernas subjektiva 

uppfattningar. Eftersom detta dokument skall följas av regelbundna samtal kan de olika 
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pedagogerna som utformar dokumenten välja att redovisa delar som är viktiga i samtalen 

istället för i dokumentet. 

 

Dokumenten har både en mottagarorientering och en sändarorientering. 

Mottagarorienteringen innebär att dokumentet ger föräldrarna kunskap om barnets situation 

och utveckling. Det ger föräldrarna ett stöd att långsiktigt följa barnets utveckling. 

Sändarorienteringen innebär att dokumenten ligger till grund för verksamhetens interna 

planering. Dokumenten ger också verksamheten möjlighet att planera utifrån varje barns egna 

behov. (Hellspong & Ledin, 1997) 

 

Tolkningsförutsättningarna av dessa dokument är skiftande. Till en del bygger det på 

kontinuitet, att föräldrarna träffar samma personal vid samtalet som kompletterar dokumentet. 

Att man inom förskolan har standardiserade benämningar på situationer, händelser och 

utvecklingstendenser man vill belysa. (Hellspong & Ledin, 1997) 

 

Som utomstående kan det vara vanskligt att enbart utifrån att läsa dessa dokument dra 

långtgående slutsatser. Jag har därför valt att betrakta dokumenten utifrån vissa relativt 

allmängiltiga ord. Beskrivning av tillvägagångssättet finns i metoddelen. 
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4.1 Tidigare forskning  

  

I min litteratursökning under examensarbetet har jag funnit väldigt lite forskning om 

individuella utvecklingsplaner i förskolan. Däremot har jag hittat en del forskning från 

grundskolan och överväger om det kan vara överförbart till förskolan.  

 

Till exempel en artikel av Maria Lindgren där hon bland annat tar upp att IUP:ernas ”fokus 

ligger på vad eleven ska utveckla snarare än hur lärandet ska gå till”. Hon visar att den 

individuella utvecklingsplanen inte används som det är tänkt (Lindgren, 2008:108)  

 

Skolans kunskapsuppdrag förändrades när Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) trädde i kraft. Innan den trädde i kraft arbetade 

skolan för att få ”utvidgat vetande”, nu måste det arbetet kompletteras med ”utveckling av 

kognitiva förmågor”. Lärarna använde sig av en summativ bedömning av elevers 

kunskapsintag, det vill säga att läraren efter avslutande arbete bedömer eleverna. Det nya 

kunskapsintaget enligt Lpo94 kunde inte bedömas summativt utan bedömdes formativt, det 

vill säga ”läraren lyfter under pågående process fram elevens utvecklingsmöjligheter i syfte 

att stimulera till fortsatt lärande.” Den summativa bedömningen är uppkomsten av 

individuella utvecklingsplaner. (Lindgren, 2008:106)  

 

Maria Lindgrens syfte med artikeln är att ”visa hur språkliga förmågor hanteras i individuella 

utvecklingsplaner från grundskolan.” (Lindgren, 2008:108) 

 

Maria Lindgren undersöker hur språkliga förmågor behandlas i utvecklingsplanerna. Hon 

studerar IUP:er från barn som går i år 2, år 5 och år 8 och då med utgångspunkt utifrån de 

viktigaste begreppen från kursplanen för svenska språket. Och de begreppen är se, lyssna, 

tala, skriva och läsa. (Lindgren, 2008:108)  

 

Utifrån Maria Lindgrens artikel anser jag att tre begrepp går att överföra till förskolan, se, 

lyssna och tala. Det är nämligen någonting som man arbetar med i förskolan och som står i 

strävansmålen. 

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera 

och ge uttryck för sina uppfattningar.” Vidare står det ”Förskolan skall sträva efter att varje 
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barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 

att uttrycka sina tankar” (Lpfö 98:9) 

 

Maria Lindgren konstaterar i sin artikel att ”de språkliga förmågor som tas upp i dokumenten, 

tvärtemot vad som står i kursplanen, inte knyts till ett innehåll så att lärandet sker i 

meningsfulla sammanhang. I stället tas de språkliga förmågorna upp i utvecklingsplanerna för 

att de ska tränas.” (Lindgren, 2008:112) 

 

Däremot finns det en del forskning i form av examensarbeten rörande IUP. 

 

 ”Hur använder pedagoger den individuella utvecklingsplanen i förskolans verksamhet?” 

(Eriksson & Petersson, 2007) 

 

Där har Gabriella Eriksson och Linda Petersson kommit fram till att det finns en rädsla bland 

pedagogerna att det ska bli en för stor bedömning av barnen i och med användandet av IUP. 

På två förskolor där de intervjuat pedagoger använde de sig av IUP:n som ett redskap för att 

kunna utveckla verksamheten och tillgodose barnens behov och intressen. Författarna föreslår 

även ett namnbyte av IUP:n. Det nya förslaget är ”VUP – verksamhetsutvecklingsplan”. Då 

skulle det vara lättare att se utvecklingsplanerna som ett redskap för att utveckla 

verksamheten och inte bedöma det enskilda barnet. 

 

I och med att IUP:n kräver en dokumentation och för att dokumentera krävs tid så minskar 

tiden i barngruppen tillsammans med barnen. De tillfrågade pedagogerna ansåg att 

dokumentationen är en del av arbetet. Som pedagog får du en bättre bild av barnens behov 

och intressen genom dokumentationen. Alla pedagoger i studien ville se IUP dokumentet som 

en utvärdering av verksamheten och pedagogerna, istället för en bedömning av det enskilda 

barnet. (Eriksson & Petersson, 2007)  

 

Förskolans verksamhet ska kunna ge barnen de redskap och den tid de behöver för att fortsätta 

sin utveckling av det som står i barnets IUP. Då man efter en tid utvärderar barnens IUP blir 

det tydligt om verksamheten erbjudit det som stod skrivet.  
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Vidare har Gabriella Eriksson och Linda Petersson genom sin undersökning kommit fram till 

att IUP:n inte är utformad efter förskolan strävansmål, och att det därför är viktigt att hitta bra 

lösningar som gör IUP:n användbar för förskolans verksamhet. 

 

Slutsatsen författarna kommit fram till är att man inte bara kan se IUP på ett sätt utan man 

måste anpassa dokumentet och använda de delar som är fördelaktiga till den egna 

verksamheten. 

 

”Det har vi nog lärt oss med tiden att man får plocka russinen ur kakan och ta det vi tycker att 

vi har nytta av.” (Eriksson & Petersson, 2007:42) 

 

Hänsyn måste också tas till känslor, värderingar och förväntningar. Vygotskij menar att det 

bland annat finns värderingar, förväntningar och känslor i miljöer. Miljöerna är inte neutrala. 

(Strandberg, 2006:20) 

 

”Barnet förhåller sig kreativt till sin miljö; använder de delar som är meningsfulla för dess 

egen utveckling. Det är hur miljön existerar för barnet som är det väsentliga.” (Strandberg, 

2006:20) 

 

Leif Strandberg skriver att barns lärande är beroende av redskap som utmanar, väcker intresse 

och lust för aktiviteter. (Strandberg, 2006:30) 
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5. Sammanställning av material  
 

När jag hade fått de 48 IUP:erna satte jag mig ner och tittade på dem en och en. Jag bestämde 

mig för att utgå ifrån den första rubriken ”Nuläge”. Där står alla aktiviteter som barnet är 

intresserad av och bra på för tillfället. Jag skrev ner varje aktivitet som stod på första IUP:n 

som en lista och gjorde sedan ett streck för varje gång den aktiviteten stod på en IUP. Jag 

fortsatte sedan likadant med de 47 andra. Jag räknade ihop hur många streck varje aktivitet 

fick och sammanställde de i en tabell – Tabell 1. 

 

När tabell 1 var färdig var jag intresserad av att skilja pojkarnas aktiviteter från flickornas. Jag 

gjorde då på samma sätt som jag beskrivit för Tabell 1 och det resulterade i pojkarnas tabell – 

Tabell 2. Flickornas tabell – Tabell 3.  

 

Observationerna gjordes under fyra olika dagar. Varje observation var 90 minuter lång. Jag 

valde fyra olika aktiviteter, bygglek, rollek, dator användning och pyssel, att observera. De 

två första observationerna, bygglek och rollek, var de flest barn som utövade enligt 

utvecklingsplanerna, se Tabell 1. Byggleken var även den aktivitet som toppade pojkarnas 

aktiviteter, se Tabell 2. Rollek var den aktivitet som toppade flickornas lista, se Tabell 3.  

 

Att jag valde att observera datoranvändning och pyssel kom sig av att datoranvändningen inte 

fanns med alls på flickornas lista och pyssel fanns inte med på pojkarnas lista. Därför blev de 

intressanta aktiviteter att observera för att kunna göra en jämförelse mellan 

utvecklingsplanerna och observationerna.  

 

Första observationen gällde bygglek. Byggleken finns i ett rum som har ett ”rum i rummet.” 

Avskilt med en bokhylla och med låga bänkar bildas en bygghörna i rummets ena hörn, där 

finns klossar och kaplastavar. Jag satte mig på andra sidan om den låga bänken, alltså inte i 

bygghörnan, för att inte störa byggandet. Jag satt där i 90 minuter och antecknade hur många 

pojkar respektive flickor som kom till bygghörnan och byggde. Det resulterade i Observation 

1. 

 

Andra observationen gällde rollek. På förskolan har de ”dockvrån”, en plats där barnen leker 

rollekar. I ”dockvrån” står en soffa, ett litet bord, fyra små stolar, plastservis, en ”vagn” med 

krokar där det finns utklädningskläder. De utklädningskläder jag såg var klänningar och i 
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ljusa pastellfärger och mycket rosa. Jag satte mig en bit ifrån ”dockvrån” för att inte störa eller 

vara i vägen för leken. Jag antecknade antalet pojkar respektive flickor som kom till 

”dockvrån” och utövade rollek. Det resulterade i Observation 2. 

 

Under tredje observationen stod datorn i centrum. Där får barnen möjlighet att spela 

pedagogiska spel som Myror i brallan och Anki och Pytte. Barnen får spela 15 minuter var 

och de har en äggklocka som håller tiden. De barn som vill spela skriver upp sig på en 

datorlista, så byter de när klockan ringer. Två barn får sitta vid datorn samtidigt. Jag satt så att 

jag såg datorn men jag satt en bit ifrån. Jag antecknade hur många pojkar respektive flickor 

som använde datorn under observationen. Det resulterade i Observation 3. 

 

Observation över pysslande var fjärde och sista observationen. Då satt jag vid ett bord en bit 

ifrån pysselbordet. Vid bordet hade barnen tillgång till olika material för att kunna skapa. 

Bland annat papper, saxar, lim, pennor och toalettrullar. Det resulterade i Observation 3. 
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Tabell 1. 

 

Alla barn 48 st, antal barn per aktivitet utifrån IUP:erna. 

      

Aktivitet    Antal barn 

  

1. Rollek:   30 

2. Bygglek:    26 

3. Utelek, Cykla, gunga, fotboll, sandlådan: 25 

4. Rita:    19  

5. Sång & musik:   15 

6. Rörelselek, dans:   14 

7. Skriva bokstäver & siffror:  13 

8. Leka i skogen:   11  

9. Lyssna på sagor:   10 

10. Leka med bilar & tågbana:  10 

11. Gymnastik i gymnastiksalen:  7 

12. Pyssla, klippa:   8 

13. Spela spel:   6 

14. Måla:    5 

15. Spela på datorn:   4 

16. Vattenlek:   2 

17.  Teater:   2 
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Tabell 2. 

 

Pojkar 24st, antal barn per aktivitet utifrån IUP:erna. 

 

Aktivitet   Antal barn 

 

1. Bygglek:    21 

2. Rörelselek:   9 

3. Leka med bilar:   8 

4. Rita:    8 

5. Skriva bokstäver & siffror:  7 

6. Rollek:   7 

7. Leka i skogen:   7 

8. Gymnastik i gymnastiksalen:  6 

9. Lyssna på sagor:   6 

10. Leka i sandlådan:   5 

11. Spela på datorn:   4 

12. Sjunga:   4 

13. Cykla:   3 

14. Leka utomhus:   3 

15. Spela spel:   3 

16. Lyssna på musik:   3 

17. Bollek:   3 

18. Leka med tågbana:   2  

19. Måla:    1 

20. Klippa:   1 

21. Vattenlek:   1 
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Tabell 3. 

 

Flickor 24st, antal barn per aktiviteter utifrån IUP:erna. 

 

Aktivitet   Antal barn 

 

1. Rollek:   23 

2. Rita:    11 

3. Pyssla:   7 

4. Skriva bokstäver & siffror:  6 

5. Bygglek:    5 

6. Rörelselek:   4 

7. Måla:    4 

8. Lyssna på sagor:   4 

9. Leka utomhus:   4 

10. Sjunga:   4 

11. Leka i skogen:   4 

12. Lyssna på musik:   3 

13. Leka i sandlådan:   3 

14. Spela spel:   3 

15. Spela teater:   2 

16. Cykla:   2 

17. Gunga:   2 

18. Vattenlek:   1 

19. Rim och ramsor:   1 

20. Gymnastik i gymnastiksalen:  1 

21. Dansa:   1 
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Observationer  
 

 

   Pojkar  Flickor 

 

 

Observation 1, bygglek:  5  7 

 

 

Observation 2, rollek:  0  5 

 

 

Observation 3, datoranvändning: 3  3 

 

 

Observation 4, pyssel:  2  5 
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5.1. Analys av materialet  

 

I tabell 1 har jag staplat upp de olika aktiviteterna som fanns med under rubriken ”Nuläge” på 

de 48 utvecklingsplanerna. De två mest utövade aktiviteterna är rollek 30st av 48st och 

bygglek 26st av 48st. 

 

Tabell nummer 2 representerar pojkarnas olika aktiviteter. Där är bygglek den mest överlägset 

utövade aktiviteten. Bygglek står skrivet på 21 av 24 av pojkars utvecklingsplaner. 

 

Tabell nummer 3 representerar flickornas olika aktiviteter. Där är rollek den mest överlägset 

utövade aktiviteten. Rollek står skrivet på 23 av 24 av flickornas utvecklingsplaner. 

 

Efter en jämförelse mellan tabell 2 och tabell 3 finns aktiviteter som bara finns i den ena 

tabellen och inte i den andra.  

 

Aktiviteter som bara finns skrivet i pojkarnas utvecklingsplaner: Leka med bilar, spela på 

datorn, bollek och leka med tågbana. 

 

Aktiviteter som bara finns skrivet i flickornas utvecklingsplaner: Pyssla, spela teater, dansa 

och rim och ramsor. 

 

Två viktiga delar i arbetet med jämställdhet i förskolan är dokumentation och observation. 

Pedagogerna kan genom dokumentation och observation vid olika tidpunkter, situationer och 

miljöer se vilka könsmönster som finns på förskolan och vilken påverkan det har på barnen. 

(SOU, 2006) 

 

Den första aktiviteten jag valde att observera var byggleken då det var den aktivitet som var 

den mest utövade aktiviteten bland pojkarna. Under observationen framkom att det var fem 

pojkar och sju flickor som utövade bygglek under de 90 minuter som observationen varade.  

 

Den andra aktiviteten jag valde att observera var rolleken då det var den aktivitet som var den 

mest utövade aktiviteten bland flickorna. Under observationen framkom att det inte var några 

pojkar men fem stycken flickor som utövade rollek under de 90 minuter som observationen 

var. 
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Den tredje aktiviteten jag valde att observera var användning av datorn då den aktiviteten inte 

fanns med på några av flickornas utvecklingsplaner. Under observationen framkom det att det 

var lika många pojkar som flickor som använde datorn, tre pojkar och tre flickor, under de 90 

minuterna som observationen var. 

 

Den fjärde aktiviteten jag valde att observera var pysslande då den aktiviteten inte fanns med 

på några av pojkarnas utvecklingsplaner. Under observationen framkom det att det var två 

pojkar och fem flickor som satt och pysslade under de 90 minuter som observationen var. 
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5.2. Resultat av analysen  

 

Enligt min studie är bygglek och rollek de två mest utövade aktiviteter utifrån barnens 

utvecklingsplaner. Se Tabell 1. Båda aktiviteterna finns med på både pojkarnas och flickornas 

utvecklingsplaner. Dock är byggleken överrepresenterad bland pojkarna och rollek är 

överrepresenterad bland flickorna. Se Tabell 2 och 3. 

  

Efter observationer vid rollek på förskolor har pedagoger sett att det i första hand varit flickor 

som utfört den aktiviteten. En bidragande faktor till det tros vara att utklädningskläderna var 

avsett för flickor, prinsesskläder och klänningar. (SOU, 2006) 

 

Resultatet av observation 2 stärks av ovanstående stycke att en orsak till att det bara var 

flickor som ägnade sig åt rollek kan vara att materialet till rolleken enbart vänder sig till 

flickor. Urvalet av utklädningskläder vände sig till flickor, klänningar, lackskor och prinsess 

tillbehör. För att få upp pojkarnas intresse för rolleken måste förskolan bjuda på ett varierat 

material som vänder sig till båda könen.  

 

En av anledningarna till att tabellerna och observationerna inte stämmer överens kan vara att 

utvecklingsplanernas nuläge kanske har ändrats, barnen kanske har fått upp ögonen för en 

annan aktivitet sedan utvecklingsplanen skrevs. En annan tanke är också att barnet ifråga har 

så många intressen att man som pedagog måste välja ut några aktiviteter. Till exempel att en 

flicka spelar de pedagogiska spelen på datorn men det står inte med i utvecklingsplanen på 

grund av att hon utövar rolleken mycket mer och då blir det ett aktivt val som pedagogen 

måste göra i dokumentationen.  

 

När jag tittar på byggleken genom de individuella utvecklingsplanerna står det på 21 av 

pojkarnas IUP, se Tabell 2, och på fem av flickornas, se Tabell 3. Det framgår det att intresset 

för byggleken är övervägande stort hos pojkarna. Tittar jag sedan på resultatet av 

observationen framgår det att det var fem pojkar och sju flickor, se Observation 1, som 

utövade aktiviteten. Just den här undersökningen visar att det är fler flickor som är 

intresserade av byggleken än vad som anges i utvecklingsplanerna. Under observationen var 

det två flickor fler än pojkar som utövade aktiviteten.  
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När jag tittar på rolleken genom de individuella utvecklingsplanerna står det att sju pojkar, se 

Tabell 2, respektive 23 flickor, se Tabell 3, ägnar sig åt rollek. Det framgår att intresset för 

rolleken är övervägande stort hos flickorna. Tittar jag sedan på resultatet av observationen 

noterades att ingen pojke och fem flickor utövade aktiviteten, se Observation 2. Det stämmer 

överens med bilden från de individuella utvecklingsplanerna där det övervägande var flickor 

som ägnade sig åt rollek.  

 

När jag tittade på användandet av datorn genom de individuella utvecklingsplanerna står det 

på fyra pojkars IUP, se Tabell 2, och finns inte med på någon flickas utvecklingsplan, se 

Tabell 3.  Tittar jag sedan på resultatet av observationen visar det att det var tre pojkar och tre 

flickor, se Observation 3, som använde datorn. Utifrån observationen ser man att intresset för 

datorn är lika stor bland pojkar och flickor och det stämmer inte med det som stod i 

utvecklingsplanerna.  

 

När jag tittade på pysslandet i de individuella utvecklingsplanerna står det inte skrivet på 

någon av pojkarnas utvecklingsplaner, se Tabell 2, och det står på sju av flickornas 

utvecklingsplaner, se Tabell 3. Jämför jag sedan med observationen visar det att två pojkar 

och fem flickor, se Observation 4, satt och pysslade. Här ser man också en skillnad mellan 

utvecklingsplanerna och observationerna. 

 

Just den här undersökningen visar att det finns ett könsmönster att skriva de individuella 

utvecklingsplanerna som går emot mina observationer i verksamheten.  
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6. Diskussion 
 

I barnkonventionen 29:e artikeln står det att ”utbildning ska utveckla barnets intressen och 

fulla möjligheter.” (Barnkonventionen, 2009) 

 

Det betyder att förskolan måste kunna erbjuda barnen material som väcker barnens intresse så 

lusten att lära växer fram. Det betyder även att könet på barnet inte ska spela någon roll för 

användandet av olika material. Alla barn måste få möjligheten att välja bland material, 

leksaker och aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Att bemöta barnet efter dess förutsättningar är en fantastisk möjlighet som pedagoger har. 

Och att få hjälpa barnen att skapa sin egen identitet utanför de strikta genusrollerna. Om vi ger 

barnen denna möjlighet så försvinner begränsningarna inom tid. Men för det behövs det 

kunskap hur vi själva värderar och handlar utifrån könet. (Svaleryd, 2002)  

 

Med utgångspunkt i Kajsa Svaleryds text måste pedagogerna visa barnen att män och kvinnor, 

pojkar och flickor kan utföra samma arbeten och leka samma lekar med samma leksaker utan 

att det är något konstigt. Det är även viktigt att pedagogerna, oavsett vad de privat har för 

uppfattning om könsroller, föregår med gott exempel för att inte reproducera de gamla 

könsrollerna så att barnen kan utveckla sin egen identitet. 

 

Kajsa Svaleryd menar att pedagoger som arbetar med genus i förskolan måste vara 

uppmärksamma på de omedvetna förväntningarna och även de medvetna föreställningarna om 

pojkar och flickor. Du som pedagog behöver vara medveten om vilken maktposition du har 

genom att fortsätta reproducera de gamla genussystemet eller om du förändrar det. Vidare 

skriver Kajsa Svaleryd att olikheterna mellan pojkar och flickor relaterade till genus förstärks 

i skolan och är begränsade för båda könen. Pedagoger måste i sin yrkesroll vara 

uppmärksamma, reflektera och iaktta samspelet mellan individerna. (Svaleryd, 2002)  

 

Pedagogens beskrivning av barnet påverkar inte bara det enskilda barnets självbild utan även 

resten av gruppen och hur de kommer att betrakta barnet. Dessutom påverkar pedagogens 

beskrivning verksamheten på förskolan. Som pedagog är det viktigt att du är medveten om din 

egen barnsyn, för den påverkar ditt bemötande och ditt förhållningssätt till barnet. (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005) 
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”Att bidra till jämställdhet ingår i den så kallade värdegrunden som verksamheten i skola och 

förskola vilar på.” (SOU, 2006:12) 

 

Jag anser att användningen av individuella utvecklingsplaner i förskolan betyder att varje barn 

blir sett. Ansvarspedagogen observerar och pratar med barnet för att kunna fylla i IUP:n. 

Även de andra pedagogerna på avdelningen pratar med ansvarspedagogen om barnet. IUP är 

också ett bra dokument för barn som flyttar till en annan förskola, det är lätt för den nya 

personalen att se intressen och starka sidor. Däremot är det viktigt att som pedagog ha på sig 

sina ”genus och jämställdhets glasögon” för att inte slentrianmässigt hamna i de traditionella 

könsmönster som råder i samhället. 

 

Det viktigaste i arbetet med jämställdhet är pedagogernas förhållningssätt. (SOU, 2006) 

 

Att det traditionella könsrollerna fortfarande syns som ett mönster i förskolebarnens 

individuella utvecklingsplaner är tydliga i min undersökning. Och även att det finns skillnader 

mellan de skrivna aktiviteterna från IUP:erna jämfört med observationerna. På de fyra 

aktiviteterna jag observerade var det antingen fler flickor eller lika många som pojkarna. Det 

visar att flickorna har den mest orättvisa bilden av sina intressen utifrån de individuella 

utvecklingsplanerna.  

 

Jag är enig med Kajsa Wahlström som menar att vi ska vidga könsrollerna inte byta dem. 

(Wahlström, 2003) 

 

Fortsätter omedvetenheten och de traditionella könsrollerna i förskolan att leva vidare får inte 

båda könen vidare utveckla specifika intressen utan bara de intressen som ”tillhör” respektive 

kön. 

 

De föreställningar som värderar deras egenskaper ojämnt måste upphöra. Det ena könet ska 

inte gynnas. (Svaleryd, 2002)  

 

Albert Einstein sägs ha sagt: ”Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga 

en atom än en norm” (Svaleryd, 2002:41) 
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8. Bilaga 1 
 

SÖDERTÄLJE KOMMUN    2008-06-13  

 

Utbildningskontoret Förskolan 
  

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN, 
FÖRSKOLA  
 
Lärarhandledning  
 
Denna lärarhandledning vänder sig till verksamma i förskolan och syftar till att ge 
stöd och information inför utvecklingssamtal och upprättandet av individuella 
utvecklingsplaner (IUP). Skolverkets allmänna råd och kommentarer om individuella 
utvecklingsplaner rekommenderas som kompletterande lärarhandledning.  
Från staten finns inga krav på individuella utvecklingsplaner i förskolan, däremot har 
vi ett kommunalt beslut och det finns inskrivet i vår utbildningsplan. Det kan alltså 
inte väljas bort av enskilda pedagoger eller förskolor. Förskolans läroplan anger 
strävansmål för verksamheten, inte mål för barnen, därför beskriver en 
utvecklingsplan i förskolan barnets nästa utvecklingsområde och vilka mål som sätts 
upp för verksamheten utifrån det.  
 
Vårdnadshavare i förskolan kan enligt förordningsbestämmelserna säga nej till att en 
individuell utvecklingsplan upprättas. Dock ska förskolans pedagoger planera och 
utvärdera verksamheten utifrån de enskilda barnens behov och intressen, relaterat 
till planeringen för gruppen, och det betyder att den process som beskrivs i vår 
kommunala utvecklingsplan ändå måste göras, oavsett vad den kallas. Förskolan ska 
också erbjuda vårdnadshavare utvecklingssamtal där man diskuterar barnets 
utveckling och lärande och hur detta kan stödjas, vilket ska dokumenteras.  
I materialet används ibland ordet ”förälder” synonymt med ”vårdnadshavare”. Det är 
dock viktigt att uppmärksamma att det endast är föräldrar som har vårdnaden om 
sina barn som har rätt till den information som ges i utvecklingssamtal och 
utvecklingsplaner.  
 
Kommunens modell för individuell utvecklingsplan har reviderats utifrån 
erfarenheter och synpunkter och den nya mallen ska användas från hösten 2008. 
Mallen är inte förändrad innehållsligt, endast språkligt förtydligad, så det bör gå bra 
att länka ihop med tidigare planer. Lärarhandledningen har också reviderats utifrån 
den nya mallens utformning.   
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Utvecklingssamtal och utvecklingsplan  
– en kontinuerlig process:  
 
1. Ständigt pågående. Fritt för förskolorna att utforma själva. Viktigt att 
dokumentationen inte bara visar resultat, utan också det som föregår resultatet; 
barnets lärandeprocess, återkoppling och reflektion över dokumentationen osv. 
Dokumentationen ger underlag för urvalet i steg 2.  
 
2. Görs av pedagogen inför utvecklingssamtalet och lämnas till hemmet som 
förberedelse för samtalet. Kan läggas som en bilaga till IUP. Fritt att utforma själva 
på förskolorna, men bra om enheten har gemensam modell.  
 
3. Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång per termin. Sammanfattningen 
och urvalet i steg 2 utgör underlag för samtalet och ska ha lämnats till hemmet i god 
tid innan samtalet. I samtalet följer man upp IUP:n från föregående samtal och 
beskriver nuläget. Styrkor och utvecklingsområden identifieras, samt vilka insatser 
som behövs för barnets vidare utveckling och lärande.  
Utvecklingssamtalet ska handla om barnets lärande och utveckling. Bedömningar av 
den sociala utvecklingen ska också relateras till läroplanens strävansmål och inte 
grunda sig på värderingar av barnets personliga egenskaper.  
Ett gott utvecklingssamtal präglas av  
• Tro - tilltro, höga förväntningar – vi vet att du kan!  
• Hopp - allt går, förhoppningar – det är aldrig för sent!  
• Kärlek – vi vill att du ska kunna, att du ska lyckas!  
• Drömmar – vem vill du bli? När är du ditt bästa ’jag’?  
• Specialistkunskaper – vad är du bra på? Vad kan bli din språngbräda när du tar dig 

an något nytt?  
 
4. IUP är ett protokoll över utvecklingssamtalets innehåll:  

• Uppföljning  
• Nuläge  
• Beskrivning av utvecklingsområden  
• Vilka insatser som behövs.  

 
Varje del beskrivs utförligare under rubriken Södertäljes IUP-modell. 1. 
Kontinuerlig dokumentation över utveckling och lärande, portfolio eller pedagogisk 
dokumentation 2. Samman-fattning av dokumen-tationen, urval inför utvecklings-
samtalet 3. Utvecklings-samtal, där IUP:n skrivs som protokoll över samtalet 4. IUP, 
som protokoll över utvecklings-samtalet  
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Läroplanen  
 
Den förändring som skett från föräldrasamtal till utvecklingssamtal har inneburit att 
utveckling är i fokus i stället för överföring av information. Föräldraskapet är mer 
offentligt, det har blivit vad som ibland kallas ”gemensam vårdnad för hem och 
förskola”. Paradigmskiftet är att barnen nu anses behöva något mer och annat än det 
hemmet kan ge. Förskolan ska komplettera i stället för att kompensera. Detta 
betonades också när förskolan fick sin första läroplan 1998.  
Hur utvecklingssamtal utformas är inte en fråga om enskilda pedagogers förmåga att 
umgås med föräldrar, utan en professionell och gemensam arbetsuppgift. Kriterier 
för hur det blir ett gott samtal behöver identifieras men det behöver också skapas 
modeller, rutiner och material som stödjer pedagogerna i det uppdrag läroplanen 
beskriver.  
Lpfö-98 bygger på teorier om ett barn som gör och görs, som konstrueras beroende 
på sammanhanget. Barn som samspelar med andra barn och vuxna, där den 
pedagogiska miljön i förskolan ger barnet möjligheter men även begränsningar. 
Läroplanen talar om ett livslångt lärande och inte ett lärande som följer en bestämd 
ordning. Hur man lär sig är av större betydelse än vad man lär sig. Detta sätt att se på 
barns utveckling innebär att vi i förskolan måste lägga fokus på barnets egna 
intressen och utmana och stötta barnet i dessa.  
Det vi ska bedöma är hur verksamheten på bästa sätt ger barnet möjlighet att lära och 
utvecklas vidare. De barn vars intresseområden inte är så synliga ställer krav på 
pedagogens förmåga att intressera sig för just det barnet. I vilka situationer verkar 
barnet motiverad, inspirerad, glad, trygg? Hur kan verksamheten stödja barnets 
trivsel, nyfikenhet, samspel, trygghet och lärande? Hur kan verksamheten utmana 
barnet till att utforska nya områden?  
 
Förskola i brytningstid  
 
I Skolverkets rapport ’Förskola i brytningstid, RAPPORT 239, 2004’ skrivs bl.a. om 
hur förändringen till ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem har påverkat 
förskolan.  
Utvärderingen i rapporten visade att förskolan kan löpa en risk att förväxla enskilda 
individers utveckling med verksamhetens måluppfyllelse. Ibland blir gränsen mellan 
strävansmål och uppnåendemål flytande. Det finns exempel på kommuner och 
förskolor som i skolplaner och lokala arbetsplaner formulerat egna uppnåendemål i 
termer av vad barnen ska kunna prestera vid en viss ålder. Att utvärdera enskilda 
barns prestationer i relation till uppnåendemål strider dock mot läroplanens 
intentioner.  
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I den individuella utvecklingsplanen ska vi fokusera på mål för verksamheten utifrån 
barnets intressen och behov. Det innebär att vi måste titta på hur verksamheten på 
bästa sätt kan stötta, utmana och inspirera varje barn. En individuell utvecklingsplan 
ska vara unik för varje enskilt barn men den ska inte innehålla några uppnåendemål 
för barnet. Däremot kan det vara uppnåendemål för hur verksamheten på bästa sätt 
ska erbjuda barnet möjligheter, utmaningar, stöd och inspiration.  
 
Föräldrars roll och uppdrag i utvecklingssamtalet  
 
Hur pedagogerna ser på föräldrarnas uppgift i utvecklingssamtalet är av avgörande 
betydelse för hur gott samtalet kan bli. I ett utvecklingssamtal visas barnets styrkor 
och kompetens genom den pedagogiska dokumentation som utgör underlag för 
samtalet.  
 
Pedagogens uppgift i samtalet är att fokusera på det pedagogiska och inte det 
psykologiska. Föräldern kan vara delaktig i vad barnet är intresserat av och gör på 
förskolan och måste därför i god tid få tillgång till den dokumentation som är tänkt 
att användas i samtalet. Föräldern ska få veta att det är barnets göranden och 
intressen som kommer att stå i fokus under utvecklingssamtalet. För de barn vars 
intresseområden inte är så tydliga handlar det mer om att se i vilka situationer barnet 
verkar vara glad, intresserad, nyfiken, trygg och hur verksamheten då kan utmana 
just detta barn.  
 
En individuell utvecklingsplan med ett förhållningssätt som detta ställer inga krav på 
barnets prestationer. Däremot blir kraven på verksamheten tydliga för att skapa en 
utmanande och gynnsam miljö för det enskilda barnets möjligheter till fortsatt 
utveckling. Det vi gemensamt gör, föräldrar och pedagoger, är att ge verksamheten 
uppdrag.  
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Utbildningsplanen  
 
I utbildningsplanens indikatorer för förskolan och i anvisningarna om uppföljning 
beskrivs hur verksamheten ska erbjuda och utmana och att pedagogisk 
dokumentation ska användas. Utvecklingssamtalen kan då bygga på att man ”vänder 
alltihop upp och ner” och IUP blir helt enkelt en dokumentation av 
utvecklingssamtalen.  
 
Utbildningsplanen innebär att: Verksamheten erbjuder och utmanar Barnet gör 
Pedagogisk dokumentation I IUP:n vänder man på processen: Pedagogisk 
dokumentation Beskrivning av vad barnet gör och är intresserad av Mål för vad 
verksamheten ska erbjuda och utmana  
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Presentation av Södertäljes IUP-modell:  
 
Mallar och lärarhandledningar för förskola, grundskola och gymnasieskola har 
funnits sedan nämndbeslut om gemensam mall i december 2006. Utifrån enheternas 
synpunkter och erfarenheter är materialet reviderat till höstterminen 2008. I den 
revideringen har förklaringstexter lyfts ur själva IUP-mallen och finns nu enbart här i 
lärarhandledningen.  
 
Barnets namn, datum, förskola etc. lägger enheten själv till på blanketten, med den 
utformning man vill ha och de uppgifter man anser relevanta. När IUP hanteras i 
Skolportalen sker detta automatiskt. Precis som tidigare är layout av 
pappersblanketten fri för enheterna.  
 
Information till föräldrar inför samtalet  
 
Inför utvecklingssamtalet bör föräldrar få information om att samtalet kommer att 
handla om barnets intressen och aktiviteter och att dokumentation kommer att 
användas. Det är också bra att ställa frågor till föräldrar om deras önskemål inför 
samtalet, vilket förskolan bör få del av i förväg för att kunna förbereda sig. Urval ur 
den dokumentation som pedagogerna tänker använda bör ges till föräldrarna i 
förväg.  
 
Uppföljning  
 
Uppföljning av verksamhetsförändringar, mål och överenskommelser:  

• Vilka förändringar har vi gjort?  
• Vilka nya utmaningar har barnet fått?  
• Vad har vi erbjudit, vilken inspiration, vilka nya sammanhang eller aktiviteter?  
• Hur har det gått?  

 
I uppföljningen görs en tillbakablick sen förra utvecklingssamtalet och IUP:n. Vilka 
förändringar har gjorts och vad resulterade de i?  
 
Nuläge  
 
Beskriv, berätta och visa med stöd av dokumentation vad som är barnets förmågor, 
intressen och starka sidor. Utgå från dokumentation som visar och ger exempel på:  

• Det barnet tycker är roligt, meningsfullt och intressant  
• Sammanhang där barnet känner självförtroende och självkänsla  
• Situationer där andras bild av barnet också är positiv  
• Vad barnet har betytt för gruppen och gruppen för barnet  

 
I nulägesbeskrivningen synliggör pedagogen verksamheten ur det enskilda barnets 
perspektiv med stöd av dokumentation.   
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Dokumentationen kan vara i form av bilder och text, men också barnets egna alster. 
Arbetar man med portfolio kan denna finnas med vid samtalet, men också urval ur 
exempelvis projektdokumentationer kan användas. Vägledande vid urvalet är dels det 
individuella barnets perspektiv och dels det som står i punkterna ovan, barnets 
glädje, intresse och upplevelse av kompetens. Det innebär indirekt att läroplanens 
värdegrund görs synlig i samtalet, men det är också fullt möjligt att samtidigt välja att 
belysa ett eller flera målområden ur utbildningsplanen.  
 
I beskrivningen av nuläget behöver inte bara konkreta aktiviteter finnas med. Även 
barnets trivsel, trygghet, samspel och kommunikation med andra barn och vuxna kan 
vara utgångspunkt för urvalet ur dokumentationen.  
 
När man väljer dokumentation till ett utvecklingssamtal så väljer man samtidigt 
också ut en del i verksamheten, vissa perspektiv eller situationer, och måste välja bort 
annat som också vore möjligt att visa och berätta om. Det innebär att det man väljer 
att lyfta fram i utvecklingssamtalet är något som pedagogen, utifrån sin 
professionella kunskap och erfarenhet, ser möjligheter för barnet att lära och 
utvecklas i. Det ska synliggöra barnets kompetens och inte brister. Detta sätt att välja 
ut något och välja bort annat innebär att samtalet kommer att präglas av fördjupning 
snarare än bredd.  
 
Valet av dokumentation, och därmed val av fokus i samtalet, är pedagogens ansvar 
eftersom pedagogen måste vara väl förtrogen med dokumentationen och de 
situationer den visar.  
 
På väg mot  
 
Utifrån dokumentationen och det man samtalet om, beskriv och diskutera hur 
barnets utveckling och lärande kan fördjupas, utmanas och utvecklas:  

• Vilka färdigheter, förmågor, kunskaper och vilken förståelse har barnet 
möjlighet att utveckla?  

• Vad kan bli nästa steg i utvecklingen och lärandet, vad är det barnet ännu inte 
kan?  

• Vilken är barnets utvecklingszon, vad kan barnet med hjälp av någon annan?  

• Vad vill barnet lära sig härnäst, vad är barnet nyfiket på?  

 
Nu leder samtalet vidare, från beskrivningarna av barnets tidigare aktiviteter och 
erfarenheter till de utmaningar, fördjupningar och förändringar som skulle kunna bli 
möjliga. Denna del av samtalet handlar både om att diskutera förändringar av det 
barnet erbjuds i förskolan, fördjupning av det som barnet intresserar sig för och 
utmaningar genom nya aktiviteter eller sammanhang. Här kan man ta utgångspunkt i 
Lpfö -98 och utbildningsplanens målområden.   
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Vad behövs  
 
Här beskrivs vilka insatser och förändringar i verksamheten som behövs för den 
fortsatta utveckling och lärande som diskuterats i förra punkten.  
Insatser och förändringar kan vara av många olika slag, t.ex. miljö, material, tid, 
organisation, förhållningssätt, arbetssätt, metoder, strategier eller teknik. Det kan 
också handla om sätt att skapa lust och inspiration eller pedagogernas 
förhållningssätt och strategier för organisation i barngruppen.  
Här går samtalet över i de konkreta åtgärder som ska förändras i verksamheten 
utifrån det man diskuterat i uppföljningen, nuläget och kring vad som nu behöver 
utvecklas.  
 
Insatser och åtgärder som går utöver de ordinarie förändringarna i verksamheten och 
som behöver följas upp tätare än i utvecklingssamtalen bör dokumenteras särskilt, 
t.ex. i ett åtgärdsprogram.  
 
Övriga överenskommelser och ansvarsfördelning:  
 
Överenskommelser som görs mellan vårdnadshavare och förskola och som inte är 
direkt relaterade till mål och insatser kan föras in här. Genom att överenskommelsen 
finns i IUP:n blir det naturligt att följa upp den vid nästa utvecklingssamtal.  
Här kan man också beskriva vem som ansvarar för vad när det gäller insatser i 
punkten ovan. Oftast framgår ansvaret för insatsen i beskrivningen, t.ex. är det 
självklart att förskolan ansvarar för förändringar som rör grupporganisation, 
arbetssätt, förskolans miljö osv., men ibland kan det behöva förtydligas.  
På den sista IUP som skrivs innan barnet lämnar förskolan behövs ett medgivande 
från vårdnadshavare för att den ska kunna överlämnas till mottagande verksamhet. 
Detta medgivande bör vara skriftligt och kan skrivas in under denna punkt.  
Om förskolan vill ha underskrift av vårdnadshavare även på övriga IUP som skrivs 
under förskoletiden så lägger man själv till en sådan rad i dokumentet. Även 
underskrift av närvarande pedagog kan läggas till. Eftersom IUP är en plan, inte ett 
kontrakt, betyder inte underskrifter att vårdnadshavare förbinder sig eller åtar sig 
något. Det är helt enkelt en minnesanteckning över vilka som närvarade vid 
utvecklingssamtalet. Undantaget är det skriftliga medgivande om överlämnande av 
IUP till skolan som vårdnadshavare gör på förskolans sista IUP.   
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Slutsamtal, sammanfattning och överlämnande  
 
I den sista utvecklingsplanen som upprättas på förskolan kan man göra en 
sammanfattning av barnets utveckling och intresseområden under förskoletiden och 
vilka förändringar som gjorts. Detta görs på den vanliga IUP-blanketten, men 
markera att det rör sig om en sammanfattning över längre tid. Det är då endast denna 
blankett som överlämnas till mottagande förskoleklass eller förskola, i de fall barnet 
byter förskola under förskoletiden, tillsammans med eventuell dokumentation och 
bilagor. Övrigt IUP-material som upprättats under förskoletiden lämnas till 
stadsarkivet, se punkten Förvaring.  
 
Det är förskolan eller den ansvariga pedagogen som väljer om man vill göra en 
sammanfattande IUP i stället för att lämna över hela det tidigare materialet till 
mottagande verksamhet. Anledningen kan vara att man vill överlämna ett mer 
hanterligt material och/eller att man ser att en helhetsbild ger bättre information. 
Vägledande för hur man väljer att göra är vilken information som ger mottagande 
pedagoger bäst förutsättningar att möta barnet på ett sätt som gynnar fortsatt 
utveckling och lärande, t.ex. vilka områden som intresserat barnet särskilt, vad som 
är bra att känna till och på vilket sätt barnet samspelar, kommunicerar och 
konstruerar kunskap.  
 
Observera att förskola och skola har olika sekretessbestämmelser och att föräldrars 
godkännande behövs för att lämna över IUP från förskolan. Det är lämpligt att göra 
detta godkännande skriftligt, under punkten ”överenskommelser” på den sista 
blanketten.  
 
Dokumentation i bilagor  
 
Urval ur den pedagogiska dokumentation som ligger till grund för den individuella 
utvecklingsplanen kan följa med som bilaga. Den blir då samtidigt en form av 
portfolio över vad barnet har varit med om under sin tid på förskolan.  
 
Förvaring  
 
Mallen för IUP är enligt nämndbeslut gemensam för alla kommunala förskolor i 
Södertälje. Hemmet ska ges ett skriftligt exemplar på papper. Lärare som arbetar 
med digital portfolio och/eller IUP i Skolportalen ska ändå ta en kopia av det 
underskrivna originalet och bevara det. Det är viktigt att hemmets och enhetens 
exemplar är identiska.  
 
Originalet behålls av hemmet. Ansvarig pedagog ansvarar för förskolans kopia och 
den ska förvaras under lås. (Låst utrymme: skåp, skrubb, skrivbordslåda eller dylikt – 
inte krav på bryt- eller brandsäkerhet) Om IUP upprättas och förvaras i mappar på 
datorer, disketter, cd-rom, USB-minnen eller liknande måste detta ske bakom 
lösenord som enbart   
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ansvarig pedagog, rektor och de som aktivt arbetar med barnet har tillgång till.  
Ansvarig pedagog ansvarar för att inga obehöriga har tillgång till IUP, men planerna 
förvaras på ett sätt som gör dem lättåtkomliga för dem som aktivt arbetar med 
barnet. Vid personalbyten och omorganisation ansvarar rektor för att 
utvecklingsplanerna ges till berörda. Rektor ska fastställa en rutin som säkerställer 
detta vid semestrar och längre ledighet.  
 
Barnets samlade IUP från förskoletiden ska lämnas till stadsarkivet när barnet 
lämnar förskolan, oavsett om kopia (på alla dokument eller en sammanfattning) 
lämnas till förskoleklass i kommunal skola, friskola eller om vårdnadshavare inte 
medger att IUP lämnas vidare. Samma sak gäller om barnet lämnar kommunens 
verksamheter innan förskoletiden är slut. Vårdnadshavare ska ha fått originalet av 
IUP varje gång den upprättats. Det som lämnas till kommunala skolor eller friskolor 
är också kopior. Det innebär att det kommer att finnas kopia på alla barns IUP från 
förskolan i stadsarkivet, vilket är viktigt för att säkerställa att inga dokument kommer 
bort.  
 
I samband med att barnen lämnar förskolan för att börja förskoleklass går förskolan 
igenom IUP:erna och rensar ut material som inte ska ligga kvar som bilagor. Vid 
leverans till stadsarkivet sorteras IUP-akterna i personnummerordning, för att 
underlätta arkiveringen. Om barnet återkommer till kommunens verksamheter är det 
enhetens ansvar att rekvirera planen från stadsarkivet.  
 
Etik och sekretess  
 
I och med att ett dokument undertecknas av en offentlig tjänsteman (exempelvis 
personal anställd i förskola eller skola) betraktas dokumentet som en upprättad 
handling och blir därmed offentlig.  
 
En offentlig handling omfattas av sekretesslagen. Om en offentlig handling innehåller 
uppgifter av personlig och känslig natur kan enhetschefen sekretessbelägga den 
(Sekretesslagen 7 kap 9 och 38 §§) ”…om det kan antas att den som uppgiften rör 
eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs”. Normalt ska bara de 
som deltagit i upprättandet och de som aktivt arbetar med barnet ha tillgång till den 
individuella utvecklingsplanen.  
 
Om någon utomstående vill ha tillgång till en utvecklingsplan beslutar rektor om 
utvecklingsplanen i fråga ska lämnas ut. Förskolan omfattas av strängare 
sekretesslagstiftning än skolan och det är därför inte självklart att 
utvecklingsplanerna kan lämnas från förskolan till förskoleklassen eller till annan 
förskola. Det är därför viktigt att man försäkrar sig om att vårdnadshavaren medger 
att planen lämnas vidare. En utvecklingsplan som skrivs med verksamhetsmål i fokus 
bör dock aldrig innehålla så   
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känsliga uppgifter för enskilda individer att sekretessbeläggning ska bli aktuellt.  
Den individuella utvecklingsplanen ska alltid utgå från de områden där barnets 
utvecklingsmöjligheter finns, dvs. sammanhang barnet upplever som roliga och 
meningsfulla och där såväl barnet som omgivningen har en positiv bild av barnet.  
Behov av stöd eller beskrivningar av problem kan göras om det tydligt kopplas till en 
utvecklingsstrategi. Insatser och åtgärder som går utöver de ordinarie förändringarna 
i verksamheten och som behöver följas upp tätare än i utvecklingssamtalen bör 
dokumenteras särskilt, t.ex. i ett åtgärdsprogram.  
 
Om barnet har två vårdnadshavare som har flyttat isär och bara den ena deltar i 
utvecklingssamtalet, ska den andra vårdnadshavaren ges kopia av den individuella 
utvecklingsplanen. Om två vårdnadshavare till ett barn vill ha varsitt 
utvecklingssamtal ska de erbjudas detta. När en förälder har enskild vårdnad ska 
bara vårdnadshavaren ges information om barnet. Den enskilda vårdnaden måste 
styrkas.  
 
Språket som används i skrivandet av utvecklingsplanen ska vara 
informationsbärande och konkret.  
 
Texten ska beskriva verksamheten och hur denna kan och ska utformas och 
omformas utifrån den enskilda individens intressen och behov.  
Planen ska utgå från styrkor och möjligheter och hur verksamheten på bästa sätt kan 
och ska utformas för att utmana och inspirera barnet till att använda sin kompetens 
och kunskap från en känd situation som redskap för att kunna hantera en utökad, 
mer komplicerad och fördjupad kunskap som är användbar i fler och mer 
komplicerade situationer.   


