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Abstract 

Title: What happens with pre-school education? A qualitative study on individual 

development plans in pre-school 

This is a study on individual development plans (IDPs) in pre-school and their relationship 

with the teaching performed. Skolverket does not mention the IDPs in their steering 

documents for pre-school, and have in a separate memo discouraged from the use. Yet reports 

show that many of the pre-schools in Sweden are using IDPs. Teaching in pre-school is 

expected to be a mixture of care and learning without clear boundaries to the scientific topics 

pre-school aims to introduce children to. The purpose of this study is to investigate if the use 

of IDPs affect the teaching in pre-school. The questions this study will try to answer are: 

What is the purpose of IDP in pre-school? In who´s interest are IDPs used? Does the use of 

IDPs affect the educational methods used? The method chosen for this study is the 

triangulation method, which can give a more complete view on how the work with IDPs is 

performed. The study was performed on a private pre-school in central Sweden and uses 

analysis on the IDPs as well as the local educational plans together with qualitative interviews 

of both teachers and management. The results of the study show that the purpose of using 

IDPs mostly seems to revolve around measuring and raising the standard of work in pre-

school. Furthermore, my interpretation is that it is the pre-schools interests, not the children’s, 

which control the goals set up for the children and the work. The pre-school in my study show 

in their local educational plan that they understand and follow the steering document from 

Skolverket regarding the methods of education. 

 

Keywords: Individual development plan, teaching, pre-school, standard  
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Sammanfattning 

Titel: Vad händer med förskolans undervisning? En kvalitativ studie om individuella 

utvecklingsplaner i förskolan. 

Det här är en studie om individuella utvecklingsplaner (IUP) i förskolan i kontrast till 

förskolans undervisning. De styrdokument som finns för förskolan kräver eller 

rekommenderar inte att dokumentet används i förskolan, ändå visar rapporter att många av 

Sveriges förskolor upprättar individuella utvecklingsplaner för barnen. Undervisningen i 

förskolan är tänkt att vara en blandning av omsorg och lärande utan tydliga avgränsningar för 

de vetenskapliga ämnen som förskolan har som mål att introducera barnen i. Syftet med 

studien är att undersöka om arbetet med IUP påverkar förskolans undervisning. 

Frågeställningarna som min undersökning drivs av är: Vilket syfte har IUP i förskolan, vems 

intresse styr planerna samt påverkar IUP förskolans metoder för undervisning? Metoden 

triangulering som jag valt för studien ämnar leda till en bred bild av hur arbetet med IUP 

fungerar. Studien gjordes på en förskola i ett privat företag i Mellansverige. Trianguleringen 

består av dokumentstudier av förskolans IUP:er och lokala pedagogiska planeringar samt 

kvalitativa intervjuer av både pedagoger i förskolan och företagets ledning. Resultatet av 

studien visar att syftet för IUP-arbetet i förskolan jag undersökt främst verkar röra sig om att 

mäta och höja kvaliteten i verksamheten. Vidare tolkar jag resultatet som att det är förskolans 

intressen som styr planeringen, snarare än barnens. Till sist visar min analys att förskolan för 

min studie, visar i sina dokument att de, följer och förstår Skolverkets krav på hur 

undervisningen i förskolan är tänkt att bedrivas. 

 

Nyckelord: Individuell utvecklingsplan, undervisning, förskola, kvalitet 
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1  Inledning och problemområde 

Individuell utvecklingsplan (IUP) är ett dokument och en metod jag, av erfarenhet i förskolan, 

upptäckt används på många förskolor. Efter att ha läst om individuella utvecklingsplaner i ett 

häfte från Förskoletidningen/Fortbildningsförlaget riktad till personal i förskolan och även 

förskolans rådande politiska styrdokument förstår jag att IUP är avsedda för grundskolan och 

att forskningen går isär om individuella utvecklingsplaner är en lämplig metod för förskolan.  

 

Mitt val av problemområde har vuxit fram under åren då jag arbetat i förskolan. Jag 

förundrades över att utbildade förskollärare inte verkade ha någon kunskap om arbetet med 

individuella utvecklingsplaner. Det har jag nu fått bekräftat under min egen studietid då vi 

inte haft någon undervisning eller litteratur om IUP. Ändå verkar det fortfarande vara vanligt 

att den typen av dokumentation ingår i förskollärares arbetsuppgifter. Vad är egentligen syftet 

med IUP och hur fungerar metoden med teorier om förskolebarns inlärningsprocesser? 

Förskolans tradition och styrdokument bygger på teorier om att förskolans verksamhet bör 

utgå från barns intressen och att de vetenskapliga ämnena ska integreras med omsorg och 

värdegrund. Det jag vill undersöka i min studie är om arbetet med individuella 

utvecklingsplaner påverkar undervisningen i förskolan.  

2  Bakgrund 

Individuell utvecklingsplan är ett dokument som kan skrivas för att formulera i text vad som 

är överenskommet under ett utvecklingssamtal i grundskolan mellan lärare, vårdnadshavare 

och elev. Där görs en bedömning av var eleven befinner sig kunskapsmässigt och en plan 

upprättas över hur bestämda mål ska nås (Nationalencyklopedin, hämtad 2013-10-13). Ann-

Christine Vallberg Roth och Annika Månsson, båda forskare i pedagogik, har brutit ned 

begreppet Individuell utvecklingsplan i tre delar för att analysera betydelsen, individ, 
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utveckling och plan. De ställer sig kritiska till hur individuella, ”särpräglade”, dokumenten är 

då de fylls i av någon annan än just individen efter en standardiserad mall. De hänvisar till 

ordet individs betydelse som enligt ordböcker kan förstås som ”enskild, särpräglad, egenartad, 

personlig och utmärkande för en enskild”. Utveckling jämför de med ordet förändring som de 

menar inte uppfattas lika värdeladdat, de hävdar att utveckling strävar mot en förbättring och 

en strävan mot en norm som saknar mångfald i sin betydelse. Till sist begreppet plan som de 

beskriver som ”handlingar som tillsammans avses leda till uppnåendet av något mål”. Vilket 

de menar kolliderar med Skolverkets bestämmelser om att barnen i förskolan ska sträva mot 

mål utan att vara skyldiga att uppnå dem (Vallberg Roth & Månsson, 2006, s.11-13). 

Begreppet individuell utvecklingsplan går inte att finna i läroplanen för förskolan, däremot 

finns krav på att varje barns lärande systematiskt ska dokumenteras, utvärderas och utvecklas 

(Lpfö 98, rev 2010, s. 14).  

I förordet till förskolans läroplan står det,  

 

”I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas. Betyg eller 

omdömen utfärdas inte.” eller ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i 

förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av 

verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4) 

 

Ingenstans står det att förskolan ska arbeta med individuella utvecklingsplaner, ändå väljer 

många förskolor att använda metoden i sin verksamhet. För att förtydliga riktlinjer för arbetet 

med individuella utvecklingsplaner, rörande krav, bedömning och sekretess, valde Skolverket 

att komma med ett PM år 2006. Här framkommer att inga krav finns på att upprätta IUP:er för 

barn i förskolan, eftersom målen ska vara riktade mot verksamheten snarare än mot enskilda 

barn. Det görs också klart att vårdnadshavare har rätt att säga nej till att en utvecklingsplan 

skrivs för deras barn. Vidare lyfts vikten av att bedömning av barnen, alltså hur vida de kan 
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eller inte kan, inte är tillåtet utan att det är barnens behov och intressen som ska vara 

målstyrande för verksamheten. Sekretess vid arbetet med IUP kan uppfattas svårtolkat då det i 

kommunal regi är offentliga handlingar. Skolverket menar att ”hemliga uppgifter” som kan 

vara förutsättningar och behov går under sekretesslagen och är därmed inte tillgängliga utan 

vårdnadshavares godkännande. (Jancke & Wiklund Dahl(red.), 2006, s. 35). 

 

En utvärdering av förskolereformen 1998 har gjorts av Skolverket tio år efter den trädde i 

kraft. Det är den andra utvärderingen som gjorts och den har fått namnet Tio år efter 

förskolereformen och syftar till att följa upp den tidigare utvärderingen och ta reda på vilka 

konsekvenser införandet av läroplanen har fått samt vilket genomslag det blivit. Metoder som 

använts är enkätundersökningar riktade till ledningspersonal för förskola i alla landets 

kommuner samt fallstudier med intervjuer och dokumentgenomgång i ett mer begränsat antal 

förskolor. Här finns ett avsnitt om resultatet kring arbetet med IUP och det är det jag valt att 

presentera, då jag finner det viktigt för min studie. Varför avsnittet finns med är för att det 

framkom i den tidigare utvärderingen att förskolor tenderar att öka fokus på barns individuella 

utveckling bland annat genom att upprätta IUP för varje barn. De menar att skälet kan vara att 

IUP är ett krav i grundskolan och att många kommuner skriver sina skolplaner gemensamt 

både för skola och förskola. Resultatet visar att det fortfarande är många som använder IUP 

och att pedagoger försöker vara medvetna i sitt skrivande för att undvika bedömning av barn. 

Det visar sig också att bara 20 procent av de som deltagit i studien är positiva till IUP och 

hänvisar till problematik kring sekretess, bedömning och rädsla för att IUP tenderar att bli 

uppnåendemål och inte strävansmål som är kravet. Samt att arbetet innebär mycket 

administrativ tid (Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan (2008) 

s.71-78).  
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I förskolans läroplan finns olika vetenskapliga ämnen nedskrivna så som matematik, teknik 

och estetiska ämnen men undervisningen skiljer sig från grundskolans ämnesstyrda 

schemalagda lektioner. 

 

“Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt 

kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6-7) 

3  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att utifrån tidigare forskning, analys av en förskolas IUP-

dokument och intervjuer av pedagoger och huvudman undersöka om arbetet med individuella 

utvecklingsplaner (IUP) påverkar Skolverkets riktlinier för ämnesintegrerad undervisning i 

förskolan.  

3.1  Frågeställningar: 

Påverkar de individuella utvecklingsplanerna förskolans mål mot att ha en 

ämnesöverskridande undervisning, i så fall hur? 

Vilket är syftet med IUP i förskolan? 

Vems intresse styr de individuella utvecklingsplanerna? 
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4  Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet belyser jag tidigare forskning om fenomenet IUP och mina teoretiska 

utgångspunkter för undersökningen. Jag har valt att endast utgå ifrån forskning och teorier 

som rör barn i förskoleåldern och förskolans verksamhet då det är inom den sfären min 

undersökning äger rum. 

 

4.1  Tidigare forskning 

Individuella utvecklingsplaner började användas i förskolan mot slutet av 1990-talet och blev 

obligatoriska i grundskolan 2005. 1998 kom Skolverkets läroplan för förskolan och den är 

framskriven så att individen stärks. Vallberg Roth & Månsson hävdar att:  

 

Individuella utvecklingsplaner, som i vissa fall utformas som avtal eller kontrakt vilka 

undertecknas av vårdnadshavare, lärare och barn, kan betraktas som den hårdaste regleringen 

på individnivå i förskolans och skolans historia. (Vallberg Roth & Månsson, 2008, s. 86)  

 

De menar vidare att individuella utvecklingsplaner är standardiserade mallar för att reglera 

individer(ibid, s.86). Ingrid Pramling Samuelsson, forskare i pedagogik, gör däremot en 

historisk koppling och menar att individuella utvecklingsplaner går att jämföra med det som 

kallas observation och dokumentation som använts som metod så länge barnomsorg funnits i 

Sverige. Begreppet IUP menar Pramling Samuelsson dock är en ny formulering men att 

innebörden kan likställas och att samma varsamhet bör tillämpas för att undvika bedömning 

och vuxenperspektiv. Hon understryker vikten av att lärare i förskolan förstår att förskolan är 

en ”normativ verksamhet” och att det är barns perspektiv som måste lyftas fram i 

dokumentationen (Pramling Samuelsson, 2006, s. 27). Ingela Elfström, forskare inom 

förskoledidaktik, har gjort en forskningsstudie om individuella utvecklingsplaner för 
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Institutionen individ, omvärld och lärande på Lärarhögskolan i Stocholm. Syftet med studien 

har varit att få en förståelse för ökningen av IUP i förskolan och hur den används och 

påverkar barn och verksamhet. Genom kvalitativa intervjuer kommer hon fram till att syftet 

med IUP har fyra utgångspunkter, att barn ska klara hela sin skolgång, att kunna beskriva och 

stärka barns positiva utveckling, att tidigt få syn på barns svårigheter för att göra insatser i tid 

och till sist för att skapa en smidig övergång från förskola till grundskola. Elfström menar 

också att syftet kan skilja sig för de olika parterna i processen, barnet, föräldern, pedagogen 

och samhället. Till exempel att för barnet göra lärandet synligt och för samhället att skapa 

goda medborgare och för pedagogen att stärka sin yrkesroll. Hon ställer i sitt material frågan 

om hur IUP påverkar den praktiska verksamheten och menar att avkall måste göras för att få 

utrymme för det omfattande arbete som IUP innebär, både utrymmet barnen gör anspråk på 

när de ställer frågor och genomför sina aktiviteter och även den tid pedagoger har att planera 

verksamheten. Elfströms studie visar också att förskolan och skolan allt mer närmar sig 

varandra, förskolan går mot att bli mer målstyrd och i skolan väljer man att observera “social 

och emotionell förmåga”. Vidare menar Elfström att verksamheterna använder IUP för att få 

syn på vad som behövs i verksamheten, alltså som ett “styrinstrument”(Elfström, 2005, s. 

124). Vallberg Roth och Månsson pekar på IUP som en reglerande trend och Pramling 

Samuelsson menar att fenomenet har funnits som tradition i förskolan hela tiden. Elfström 

svarar här på varför hon tror att detta verktyg behövs nu. 

 

“I Sverige har förskolan inlemmats i utbildningsväsendet, från att ha varit en del av 

socialtjänsten. Vi har fått vår första läroplan. Det håller också på att växa fram en ny syn på 

barndomen. Från att ha varit en tid som ska fredas från vuxenvärldens bekymmer, ses barnen 

som delaktiga i både familjeliv och samhälle. I stället för att se barndomen som en fredad zon 

där man leker och växer i sin egen takt, blir barndomen mer en tid som ska utnyttjas. Man ska 
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vara nyttig, lära sig, skaffa kunskaper och förbereda sig för nästa steg.” (Elfström, 2005, s. 

128-129) 

 

Ann-Christine Vallberg Roth och Annika Månsson presenterar delar ur sin kommande 

avhandling i en artikel för Nordisk barnehageforskning, där de visar att de individuella 

utvecklingsplanerna i förskolan går mot att bli allt mer skolämnesämnesindelade mål för 

barnens verksamhet (Vallberg Roth och Månsson, 2008, s. 34). 

 

Agneta Jonsson, forskare i barn och ungdomsvetenskap, skriver om didaktik i förskolan i sin 

licentiatuppsats. Hon har kommit fram till att didaktiken i förskolan sker i ”nuet” och hon 

beskriver den på detta sätt:  

 

“Ett lärande möte där jag tolkar det som att situationers didaktiska förutsättningar bygger på 

ett förhållningssätt och hanteras på stående fot i långt större utsträckning än vad de 

detaljplaneras i förväg.” (Jonsson, 2011, s. 107-108) 

 

Dessa två synsätt på hur undervisning i förskolan går till skiljer sig och utgör en viktig 

utgångspunkt för frågeställningarna i min studie.  
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4.2  Teoretiska utgångspunkter 

Här följer de olika teorier jag valt att grunda min studie på, det handlar om utvecklingsteorier, 

undervisningsteorier samt teorier om kvalitet i förskolan.  

 

I boken Lärandets grogrund gör Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan, båda 

forskare i pedagogik, en tillbakablick i de teorier som dagens förskola bygger på. De 

presenterar Friedrich Fröbel, tysk pedagog på 1800-talet, som menade att barns utveckling 

skulle ske genom barnens egna intressen och att barn skulle ges möjligheter att sträva mot att 

bli ”fria människor”. Samt en presentation av Jean Piagets och Erik Erikssons 

utvecklingspsykologiska teorier om att barns utveckling sker efter ett generellt mönster, barn 

förväntades alla ha samma biologiska mognadsprocess. Pramling Samuelsson och Sheridan 

hävdar att dessa två teorier kolliderar i både förskolan och skolan idag, att mognadsbegreppet 

fortfarande lever kvar i en verksamhet som ska utgå ifrån barns intressen, det får 

konsekvenser för pedagogers sätt att möta barnet och planera en pedagogisk verksamhet 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 15-18). De utvecklingspsykologiska teorier om 

att barn följer en generell mognadsprocess kan ses som normskapande. Jag har tagit del av 

Foucaults teorier om att disciplin har som syfte att skapa en normalisering. Han menade att 

när individers förmågor mäts och jämförs i till exempel skolan, som han såg som en 

”disciplinär institution”, oavsett om de grundar sig på ett genomsnitt, en lägsta nivå eller ett 

högt satt mål att sträva mot så sker en normalisering av individer. Denna process såg han som 

ett redskap för maktförhållanden och disciplinär ordning (Foucault, 2003, s. 183-185).  

 

En av tongivarna till den vetenskapliga pedagogik som används i dagens svenska förskolor är 

filosofen och pedagogen John Dewey som levde år 1859-1952. Han ville lyfta in det 

vetenskapliga i barns vardag men menade att det inte ligger i barns natur att förstå hur ämnen 

delas in, utan att det är något som görs av vuxna med mycket fakta och förförståelse bakom, 
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något som barn inte har. Ämnesindelningen är gjord av vetenskapsmän och inte genom barns 

erfarenheter och intressen. Vidare menar han att barn rör sig smidigt mellan de olika ämnena 

utan att förstå avgränsningarna(Dewey, 2004, s. 109). För att förstå hur dessa teorier är tänkta 

att fungera i en skola för yngre barn tar jag hjälp av Eva Johansson är forskare i pedagogik 

och didaktik, hon belyser i sin bok Möten för lärande, de omsorgssituationerna som utgör en 

stor del i förskolans verksamhet, som en viktig grund för undervisningstillfällen för små barns 

lärande. Med omsorgssituationer menar hon ”vårdande” situationer som måltider och 

på/avklädning i hallen och så vidare. Hon har kommit fram till att dessa situationer tas till 

vara på ett mer aktivt sätt i de arbetslag där det finns tydliga och strukturerade mål för 

verksamheten(Johansson, 2003, s. 152-159).  

 

Kvalitet är ett begrepp som problematiseras av Gunilla Dahlberg, forskare i pedagogik, 

tillsammans med de brittiska forskarna i barnomsorg, Peter Moss och Alan Pence, de menar 

att kvalitetsdiskursen i förskolan har gift sig bra med teorierna inom utvecklingspsykologin 

och de tillsammans har lett till förenklade kategoriseringar med mätinstrument som förklarar 

hur förskoleverksamhet förväntas vara och är därmed också normskapande. De hoppas på en 

förändring av kvalitetsdiskursen i förskolan mot att bli något de kallar för meningsskapande. 

Likheterna mellan de begreppen sägs vara att båda försöker finna metoder och kunskaper om 

vad som är ”ett gott arbete” i förskolan. Skillnaderna förklarar de med att den 

meningsskapande processen fokuserar på reflektion och dokumentation av det barnen gör 

utan att bli mätinstrument av förskolans verksamhet eller bedömningar av barns normalitet, 

som de hävdar att kvalitetsdiskursen leder till (Dahlberg, Moss och Pence, 2013, s. 151, 161).  
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5  Metod 

För att få en så bred bild av mitt valda problemområde som möjligt har jag valt att göra en 

triangulering. Med det menas att ett problemområde undersöks med flera olika metoder för att 

få en tydligare och mer nyanserad bild av problemet(Stukát, 2011, s. 37). Metoden passar min 

studie då jag vill få flera perspektiv på fenomenet IUP. Runa Patel och Bo Davidsson menar 

att denna metod kan öka validiteten eftersom problemet angrips från flera håll (Patel och 

Davidsson, 2011, s. 106-107). Min studie genomfördes med en kvalitativ ansats med två olika 

typer av analyser från flera håll. Dels komparativ innehållsanalys av en förskolans 

individuella utvecklingsplaner och LPP:er (lokal pedagogisk planering). Jag förstår genom 

Staffan Stukát, forskare i pedagogik, att metoden är lämplig då flera liknande dokument ska 

analyseras och jämföras för att se om det går att finna likheter och skillnader i texterna 

(Stukát, 2011, s. 60). Lennart Hellspong och Per Ledin menar att en strukturmodell behövs för 

att skapa sig en uppfattning om hur texterna är gjorda, då kan en stukturerad analys lättare 

göras och man kan få syn på om något mönster uppstår (Hellspong & Ledin, 1997, s. 41). Min 

empiri består även av kvalitativa intervjuer med pedagoger som varit delaktiga i formulering 

och genomförande av dokumenten i min studie. Detta för att vidare få syn på hur målen i 

IUP:erna planeras och genomförs i verkligheten. Patel och Davidsson beskriver kvalitativ 

intervju på det här sättet, ”En kvalitativ intervju kan generera information av olika karaktär. 

T.ex. kan den leda till nyanserade beskrivningar av allmänna och vardagliga företeelser i den 

intervjuades livsvärld”(Patel och Davidsson, 2011, s. 83). Det var just nyanserade 

beskrivningar jag var ute efter i min studie för att förstå pedagogernas egna uppfattningar och 

upplevelser. Materialet har jag sedan transkriberat och analyserat. För att få ytterligare ett 

perspektiv av hur processen med IUP är tänkt att fungera var tanken att jag skulle intervjua 

två personer från huvudkontoret som är insatta i processen på ett mer övergripande plan, alltså 

vilka riktlinjer som ges från ledningen på hur arbetet ska se ut. Detta också för att få en ökad 
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förståelse för hur tolkningar av skolverkets riktlinjer gjorts. Det var svårt att hitta informanter 

med den kunskapen därför blev det endast en intervju. Studien är begränsad till en privat 

förskola som ingår i ett företag där arbetet med individuella utvecklingsplaner är aktivt. 

 

5.1  Urval 

För att komma åt individuella utvecklingsplaner att granska kontaktade jag en förskola som 

jag fått veta från vald huvudman, använder metoden och har gjort en längre tid. Jag 

kontaktade förskolechefen och berättade om mitt syfte med undersökningen och hon valde att 

ställa upp. Innan vi började fick jag skriva under ett dokument om tystnadsplikt och 

tillsammans informerade vi föräldrar om studiens syfte och samlade in underskrifter från de 

föräldrar som valt att ge mig tillgång till sina barns IUP:er. Det blev totalt 12 IUP:er från 

läsåret 2012-2013. För att komma åt hur verksamheten är planerad utifrån barnens IUP:er har 

jag också fått tillgång till förskolans lokala pedagogiska planeringar (LPP). Det är dokument 

som skrivs där arbetslagen tillsammans kommer fram till ett gemensamt mål för hela gruppen 

utifrån vad som är överenskommet i barnens IUP:er. Det blev totalt 4 LPP:er för läråret 2012-

2013. Jag vill här förklara den process som förskolan följer i arbetet med IUP. Företaget 

använder sig av ett webbaserat verktyg där alla föräldrar och pedagoger samt förskolechef har 

en egen inloggning. Här finns både de individuella utvecklingsplanerna och de lokala 

pedagogiska planerna. Jag har efter underskrift av tystnadsplikt och underskrift från föräldrar 

som velat delta fått tillgång till dessa dokument i webbverktyget. Vidare består min empiri av 

intervjuer med fyra pedagoger som varit med och formulerat de dokument jag tittat på. 

Urvalet av personer att intervjua har gjorts i samråd med förskolechef för att få en bra 

spridning av erfarenhet och kunskap. Min ambition var vidare att komma i kontakt med två 

personer på företagets huvudkontor som var insatta i mål och syfte med individuella 
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utvecklingsplaner i förskolan. Jag fick svar från en person som ansvarar för kvaliteten i 

företagets förskolor. Det blev en skriftlig intervju via e-mejl. 

 

5.2  Etiska överväganden 

I mitt fältarbete har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, det betyder att mina informanter fått 

information om att deltagandet är frivilligt, anonymt, enbart kommer att användas för min c-

uppsats och att information har delgivits om studiens syfte innan arbetet 

börjat(Vetenskapsrådet, 2002). 

Textdokumenten är kategoriserade under fingerade namn då källan är irrelevant för min 

studie. Underskrifter från vårdnadshavare har samlats in för att få tillgång till de individuella 

utvecklingsplanerna. Intervjuerna har jag spelat in med hjälp av en diktafon med 

informanternas vetskap och samtycke, endast för att underlätta min transkribering och analys 

av svaren.  

 

5.3  Reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten för min studie förstår jag genom Staffan Stukát är om min metod har varit rätt 

val för att nå svar på mina frågor(Stukát, 2011, s. 133). Både ja och nej är mitt svar. För att få 

syn på syftet med IUP och hur de fungerar i relation med Skolverkets krav så har metoden 

varit bra. Däremot för att verkligen få kunskap om hur undervisningen ser ut så hade nog 

observationer varit en mer tillförlitlig metod för att se hur IUP implementeras i praktiken. 

Alla intervjuer är noggrant transkriberade av mig för att undvika feltolkningar och i mina 

intervjuer har jag ibland upprepat informanternas svar för att säkerställa att jag förstått vad de 

menat.  
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Med generaliserbarhet syftas en redogörelse för hur stort område studien gäller (Stukát, 2011, 

s. 136-137). Kullberg beskriver vidare att med generaliserbarhet menas hur representativ 

studien är och om det är möjligt att göra en generalisering i studien baserat på urvalet 

(Kullberg, 2004, s. 72). Mitt urval i studien är ett företag och en förskola och jag vill då påstå 

att generaliserbarheten är låg. Det går alltså inte att dra slutsatser där mitt resultat skulle gälla 

för fler förskolor. 

 

5.4  Presentation av empiri 

Här följer en förklaring på det materialet jag analyserat i min undersökning. 

5.4.1 Dokumentanalys 

De frågor jag ställt till dokumenten är om barnens mål stämmer överens med verksamhetens 

mål samt vilka metoder som används för att genomföra målen. Alla barns formulerade mål 

syns inte i målen för verksamheten, utan det jag kan se är att målen för verksamheten gjorts 

utifrån en majoritetsprincip. Till exempel, de flesta barnen visar intresse för språk, då 

formuleras det som ett mål för hela gruppen. Dock bedömer jag att min empiri är för liten för 

att en slutsats ska kunna dras. Det beror på att jag inte haft tillgång till alla barns IUP:er och 

kan därför inte göra en grundlig analys över vilka eller hur många IUP mål som faktiskt syns i 

målen för verksamheterna. I min andra frågeställning till materialet däremot har det varit 

lättare att få fram ett resultat. Frågan var vilka metoder arbetslagen planerar för att nå målen 

för verksamheten. 

 

Det är tre metoder för genomförandet av målen som återkommer i alla fyra barngrupper. 
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Min bild över vilka tillvägagångsätt som formulerats för att nå barnens och verksamhetens 

mål. 

 

Material och miljö formuleras i dokumenten som synliga symboler i miljön, det vill säga 

bokstäver och siffror, material som stimulerar till att sortera och räkna, en miljö som är i 

barnens nivå där de lätt kan ta fram det material som finns samt ett planerat samlingsmaterial. 

Med styrda aktiviteter menar jag aktiviteter där ett syfte finns och som sker i grupp under 

ledning av en vuxen. De aktiviteter jag tolkat som styrda är samling, massage, skapande och 

utflykt. Vuxnas förhållningssätt lyfts fram i dokumenten som ansvara för att tid finns, ej ha 

schemalagd verksamhet, tydlighet och närvaro, vara medforskande och stötta, visa och berätta 

till exempel att grenar ej får brytas och hur en bör bete sig mot djur. 

5.4.2 Informanter 

Nya krav på behörighet har kommit från skolverket, därför har jag valt formuleringen ”ingen 

behörig utbildning” i presentationen av mina informanter. I den löpande texten använder jag 

benämningen pedagoger, eftersom informanterna själva väljer att kalla sig det, oavsett 

utbildning. Jag vill återigen påpeka att alla namn i studien är fingerade.  

 

Erika – Utbildad gymnasielärare, anställd som obehörig förskollärare, arbetat på förskolan i 

1,5 år och tidigare fem år i gymnasieskolan. 

Mål 
formulerade 

i IUP och 
LPP 

material och 
miljö styrda 

aktiviteter 

vuxnas 
förhållningssätt 
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Karolin – Ingen behörig utbildning, arbetat på förskolan sedan februari 2013 och tidigare 8 år 

i ett annat privat skolföretag på en förskola. 

 

Mia – Ingen behörig utbildning men har läst beteendevetenskap och är montessoriassistent, 

arbetat på förskolan sedan augusti 2008 och tidigare på en montessoriförskola. 

 

Lina – Utbildad förskollärare, arbetat på förskolan sedan 2003 och tidigare på i kommunal 

förskola. 

 

Anna - Kvalitetsansvarig för företagets förskolor. 

6  Resultat och analys 

Resultat av min analys presenteras här utifrån de frågeställningar jag har i min studie. Jag har 

enligt valda metoden triangulering vävt ihop min analys av förskolans dokument med 

analysen från intervjuerna men ändå valt att göra en specifik presentation av de svar jag fått 

från dokumentanalysen. 

 

6.1  Inställningar till  arbetet med IUP 

Alla informanter har fått berätta fritt om sina tankar om IUP. Jag tänker att det varit viktigt att 

presentera då förförståelse och inställning kan påverka resultatet.  

 

Erika som kommer från gymnasiet upplever att hon inte bedömer barnen nu som hon tidigare 

gjorde i gymnasiet. Där värderade hon elevernas kunskaper och ställde dem emot de mål som 

skulle uppfylls och betygsatte efter det. Även Mia berättar om metoden som lärorik och bra, 

eftersom det inte är bedömning när de skriver vad de ser och inte vad de tycker. Karolin 
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däremot känner sig osäker på hur IUP:erna ska skrivas då hon trott att mål inte längre ska 

sättas individuellt med hänvisning till nya läroplanen. Lina jämför också IUP-arbetet med 

tidigare erfarenheter och upplever att dokumenten är betydligt mer förenklade på förskolan 

hon arbetar nu och menar att det också har varit tanken eftersom fokus mer ska ligga på 

samtalet med föräldrarna. Resultatet visar att pedagogerna jämför arbetet med sina tidigare 

erfarenheter och åsikterna om IUP-metoden går isär. Elfströms forskning visar att arbetet med 

IUP är tidskrävande för pedagogerna och tar uppmärksamhet från barnen(Elfström, 2005, s. 

124). Mina informanter kopplar också till tid men på olika sätt: 

 

Erika: Sen tar det ju väldigt mycket tid. Men jag blev lite förvånad över att det är så mycket 

planeringstid och att det är så mycket administrativt även här, jag tycker det var mycket i 

skolan och så kommer man hit och upptäcker att det är ju väldigt mycket sånt här också. 

 

Jag tolkar det som att Erika tycker att IUP-arbetet tar för mycket tid från det praktiska arbetet 

med barnen, Mia däremot går att tolka som om hon tycker att arbetet sparar tid i samtalet med 

vårdnadshavarna. 

 

Mia: När man möts med föräldern så har båda parter tagit del av vad som har skrivits innan, 

man är lite förberedd. Det blir väldigt konkret och effektiv tid i samtalet med föräldern. 

 

Här är det alltså svårt att jämföra med Elfströms resultat om att IUP-arbetet skulle vara 

tidskrävande. 
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6.2  Syftet med IUP 

Eftersom det inte finns några krav på att formulera en IUP för barnen i förskolan, utan att 

Skolverket snarare avråder från det ser jag det som relevant att undersöka vilket syfte mina 

informanter har med arbetet. 

 

Anna som är representant för huvudman beskriver att syftet med IUP i företagets förskolor är 

dels att skapa ett underlag för utvärdering av verksamheten men också som ett underlag i 

mötet med föräldrar. Hon beskriver vidare att syftet är att barnen ska få syn på och skapa 

förståelse för sitt lärande.  

 

I det webbaserade verktyget har syftet presenterats och kan läsas av dem som har en 

inloggning, det vill säga personal, vårdnadshavare och barn(när de lärt sig läsa). Jag kan läsa 

att beslutet för IUP i förskolan är fattat centralt och gäller alla företagets skolor och förskolor. 

De hänvisar till Skolverkets allmänna råd för att styrka till beslut. och syftet är: 

”… att tydliggöra förskolans/skolans uppdrag  

… att varje barn skall garanteras utvecklingsmöjligheter på sina egna villkor  

… att barnet/eleven successivt skall bli medveten om sina talanger och sitt eget sätt att lära  

… att tydligt kunna samverka med föräldrarna kring deras barns lärande och utveckling”  

(Hämtat från det webbaserade verktyget, oktober-2013) 

 

Från tre av pedagogerna i min studie dyker begreppet kvalitet upp i relation till IUP och jag 

tolkar därför en ökad kvalitet för verksamheten som ett möjligt syfte med metoden. Här är 

pedagogernas kopplingar till kvalitetsbegreppet. Erika pratar om metoden som en 

kvalitetssäkring i och med att mål och arbetsbeskrivning formuleras och kan då utvärderas 

och följas upp. Hon menar att det då är svårare att falla tillbaka i det hon kallar 

“barnpassning” och att dokumentet blir som en arbetsbeskrivning att gå till om osäkerhet 
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inför uppdraget uppstår. Karolin menar att IUP är som ett redskap i att få struktur på vad som 

ska göras, “alla vet vad som ska göras för det står i överenskommelsen”. Mia upplever att 

dokumentet höjer kvaliteten i samtalet med vårdnadshavare och att samtalen blir mer 

effektiva och välförberedda. Hon menar att det är positivt.  

 

Dahlberg, Moss och Pence menar att kvalitetsbegreppet går att koppla till affärsvärldens 

urspung som grundar sig i ekonomi och politik och som är en strävan efter “ordning och 

säkerhet” (Dahlberg, Moss och Pence, 2013, s. 134) Osäkerhet visas av pedagogerna i mina 

intervjuer inför de krav som ställs och denna strävan mot “ordning och säkerhet” kan vara en 

förklaring till att de lyfter IUP-arbetet som något positivt som de väljer att kalla kvalitet. 

 

6.3  Vems intresse styr de individuella utvecklingsplanerna? 

I IUP-dokumenten är det tänkt att pedagoger och vårdnadshavare ska fylla i sin syn på barnets 

utveckling men även barnets syn ska skrivas. Det fältet ska fyllas i av pedagogerna efter 

barnintervjuer och/eller observationer. Dock är det bara gruppen med förskolans äldsta barn 

som använder den funktionen. De andra grupperna lämnar fältet med barnens syn tomt. I min 

dokumentanalys har jag sett att flera av barnen har samma mål i sina överenskommelser, men 

eftersom jag bedömer att min empiri varit för svag för att kunna dra en sådan slutsats valde 

jag att låta mina informanter reflektera över vems intresse som lyfts fram i IUP:erna och styr 

verksamheten.  

 

Lina som arbetar med de äldsta barnen beskriver att de intervjuar barnen i arbetet och menar 

att de tre olika perspektiven, förskolans, vårdnadshavares och barns intresse, oftast stämmer 

bra överens. Lina berättar vidare att de flesta barnen i hennes grupp har som mål att utveckla 

intresset för symboler, bokstäver och siffror. Hon förklarar det med att de är i samma ålder 
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och att föräldrar har en önskan om att barnen ska förberedas för skolan. Erika reflekterar 

också över att barnens IUP-mål ofta liknar varandra. Hon menar att barnens intressen ofta 

kommer genom att förskolan arbetat med något projekt eller att de lyfter fram något ämne 

som passar årstiden och verksamheten, och undrar då om intresset verkligen är barnets eller 

om det är förskolan som gjort barnen intresserade. Hon säger också att hon tror att 

vårdnadshavarnas intressen är påverkade av det förskolan väljer att dokumentera och skicka 

hem i nyhetsbrev. Hon avslutar och sammanfattar med att säga ”Det kanske är vi som styr 

barnens intressen”. Mia berättar även hon att det just nu är flera barn i hennes grupp som har 

samma mål, språk och socialt samspel, hon förklarar det med att barnen just nu befinner sig i 

en ålder där språkutveckling och samspel i leken är en viktig del av utvecklingen. Vidare 

menar hon att det nog har att göra med vad pedagogerna väljer att uppmuntra. Karolin 

återkommer flera gånger till att hon känner sig osäker i att formulera barnens intresse då hon 

arbetar med de yngsta barnen som just har börjat i förskolan och att fokus framförallt bör 

handla om att få gruppen och individerna i den trygga. ”Det är svårt att skriva någonting bara 

för att”. 

 

Tre av fyra informanter bekräftar det jag sett i IUP-dokumenten, nämligen att barnen ofta har 

samma mål. Alla tre gör kopplingar till att det kan bero på att barnen är i samma ålder. Detta 

bevisar den teori Pramling och Sheridan lyfter fram, där Fröbels tankar om att barn utvecklas 

bäst om de får följa sina intressen kolliderar med Piaget och Erikssons tankar om barns 

biologiska utvecklingssteg (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 15-18). Det kan tolkas 

att pedagogerna tänker att barn följer samma utveckling när de hänvisar till deras ålder. 

Resultatet kan också tolkas som att pedagogerna är medvetna om att de är normskapande i sin 

verksamhet. Eftersom alla barns individuella utvecklingsplaner skrivs samtidigt och alltid i 

början på läsåret skulle det kunna ses som att de individuella utvecklingsplanerna snarare 

förstärker detta normskapande än att följa barns intressen. Det överensstämmer med Vallberg 
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Roth & Månssons kritik om att IUP-dokumenten saknar individperspektiv (Vallberg Roth & 

Månsson, 2006, s.11-13). Den processen samt att förskolan påverkar både vårdnadshavare 

och barn i formuleringen av intressen och behov som sedan ska styra deras verksamhet, skulle 

också kunna ses som att de individuella utvecklingsplanerna används för att skapa en norm 

och utöva makt, som Foucault menar att skolväsendet gör (Foucault, 2003, s. 183-185). Anna 

menar att ett av företagets syfte med IUP är att barnens intressen och lärande ska synliggöras. 

Det ställer jag mig kritisk till i det här fallet, då det verkar som om förskolan styr barnens 

intressen. Barnen är heller inte delaktiga i upprättandet av sin utvecklingsplan förrän året 

innan de börjar förskoleklass och har då inte möjlighet att påverka vad som skrivs.   

 

6.4  Undervisning i förskolan 

Begreppet undervisning har funnits i styrdokumenten för skolan länge men finns nu även i 

styrdokumenten för förskolan. Eftersom jag undersöker undervisningsmetoder för att nå 

målen i IUP:erna har jag valt att ställa frågan till alla informanter om hur de ser på begreppet 

undevisning. Resultatet visar att:  

 

Huvudman är positivt inställd till att begreppet förts in även i förskolan men förklarar att ord 

väcker olika känslor när vi hör dem och att det behövs fokus för att erövra betydelsen för 

ordet. Det hon tycker är en viktig undervisningsmetod i förskolan är ”att använda sig av 

gruppen för utveckling av individen.” Pedagogernas svar om begreppet undervisning i 

förskolan är inte lika självklart positiva, Erika jämför begreppets betydelse i förskola och 

skola och menar att det är mer otydligt i förskolan, listan är lång på vilka mål verksamheten 

ska sträva emot men samtidigt förväntas personalen hela tiden vara lyhörda för och följa 

barnens intressen. Hon ställer sig tvetydig till hur det fungerar. Om det handlar om att styra 
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barns intressen mot det som ska läras eller att försöka få in läroplansmålen i efterhand, i 

dokumentation för att visa på att läroplanen följs.  

Mia blir osäker på den faktiska betydelsen men även hon tar upp de olika betydelserna, dels 

att det kan betyda att ”pedagogen bara står och matar barnen med information” men den 

betydelsen hon tycker passar bättre in i förskolan är att undervisning sker i samspel med 

varandra utifrån barns intresse. Även om både Erika och Mia visar osäkerhet inför begreppet 

undervisning visar de också att de genom reflektion har ”erövrat begreppet”, det som Anna 

menar är en förutsättning. 

 

Här sätter Lina och Karolin ord på sin reflektion över begreppet undervisning: Lina 

reflekterar över att förståelsen för begreppet har förändrats för henne. Från att från början haft 

lite negativ klang som förknippats med grundskolan till något positivt. ”Barnen lär sig och vi 

lär ut saker och det är ju någonting bra.” Hon berättar att hon nu tänker efter om vilket lärande 

det finns i alla situationer och tar som exempel en promenad, ”går vi bara där eller tänker jag 

att det finns ett lärande i det vi gör, det är ju faktiskt också undervisning.” Karolin gör 

skillnad på ord och betydelse, hon förknippar ordet med att någon står längst fram i ett 

klassrum och lär ut men menar att så tänker hon inte att det är i förskolan. ”Här är det ju 

undervisning som sker i alla rutiner och vardagliga situationer.” 

 

Min tolkning är att alla informanter upplever att förskolans undervisning skiljer sig från 

skolans i den meningen att den sker kontinuerligt i de vardagliga rutinerna och aktiviteterna 

samt i samspel med varandra. Det kan tolkas som att de här pedagogerna är måna om att 

omsorg och lärande går hand i hand och att undervisning i förskolan inte ska ses som 

envägskommunikation. Detta resultat bevisar den teori som Johansson framhäver om att 

pedagoger bättre tar tillvara på alla förskolans rutiner och aktiviteter för undervisning, då de 

har gemensamt formulerade mål för verksamheten (Johansson, 2003, s. 152-159). Även min 
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dokumentanalys kan tolkas som att pedagogerna upplever att undervisning sker i samspel och 

att flera olika metoder används för att sträva mot verksamhetens mål. Ett exempel från en 

grupps lokala pedagogiska planering är, 

 

Mål: Att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk/kroppsspråk i vardagssituationer 

Metod: Pedagogerna är tydliga, närvarande och deltagande vuxna som visar intresse i barnet. 

Vi delar även in barnen i smågrupper exempelvis vid övergångar samt lek. Vi ger enkla 

instruktioner(anpassat efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha 

ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet i sitt språk när det behövs. Vi erbjuder barnen 

varierande material i musik och rörelse för att skapa intresse och främja gruppdynamiken. 

 

Jag tolkar det som att förskolan har för avsikt att undervisa i det vetenskapliga ämnet språk 

genom sitt förhållningssätt och planerar aktiviteter i en genomtänkt miljö. Det skulle kunna 

betyda att pedagogerna förstått det som Dewey menar, att barn inte har förståelse för den 

vetenskapliga indelningen av ämnet(Dewey, 2004, s. 109). Att de därför använder flera 

metoder för att utveckla barnens förståelse för ämnet. 
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7  Slutsats 

Det här är en undersökning som utgår ifrån endast en förskolas arbete, vilket då gör det svårt 

att dra några generella slutsatser. Slutsatserna jag drar gäller således bara för den förskola jag 

undersökt. Metoden triangulering har enligt mig varit viktig för mitt resultat. Bara en 

dokumentanalys eller enbart intervjuer hade inte gett mig samma omfattande empiri. Däremot 

hade en jämförelse mellan flera förskolor då kunnat göras. Syftet med den här studien var att 

försöka se om individuella utvecklingsplaner påverkar den undervisning som är tänkt för 

förskolan. Min slutsats är att verktyget IUP påverkar på flera sätt. Jag tolkar mitt resultat som 

att individuella utvecklingsplaner främst används för att höja och mäta kvalitet för 

verksamheten. Jag undrar om denna jakt på kvalitet verkligen gynnar barnen när deras 

pedagoger försvinner in i administration för att bevisa ett gott arbete. Däremot visar både 

Elfströms forskning jag tagit del av samt mitt eget resultat att IUP i det här fallet skulle kunna 

ses som en bra metod för att ta till vara på alla förskolans omsorgsrutiner, för att barn ska ha 

möjlighet att utveckla lärande. Omsorgssituationerna är enligt Johansson och Skolverket en 

viktig del i förskolans undervisning. Eftersom IUP-arbetet leder till att pedagogerna 

gemensamt diskuterar verksamhetens riktning när de formulerar sin lokala pedagogiska 

planering, där IUP dokumenten ligger till grund, skapas goda möjligheter för att reflektera 

över undervisningsmetoder. Hade denna studie löpt över längre tid hade jag velat fördjupa 

mig mer i kvalitetsdiskursen i förskolan och fortsätta följa den förändring som Dahlberg, 

Moss och Pence arbetar för, nämligen mot en meningsskapande verksamhet. 

 

En annan av mina frågeställningar har varit vems intresse som styr planerna. Mitt resultat 

pekar på att det inte är barnens intressen som lyfts i utvecklingsplanerna, min tolkning är att 

det snarare är förskolans intressen som planläggs. Planerna skrivs alltid i början av läsåret, en 

tid som bestäms av förskolan. Det i sig menar jag skulle kunna ses som att lyhördhet för barns 
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intressen saknas, intressen som jag vet av erfarenhet dyker upp ständigt i deras vardag. Om en 

förskola ska planera ett barns lärande utifrån intressen skulle dokumentationsmallen kunna 

göras till ett betydligt mer föränderligt dokument som kan användas i vardagen. Pedagogisk 

dokumentation är, som jag tidigare refererat till, en metod som rekommenderas av Skolverket 

och det är något jag skulle vilja föreslå som vidare forskning. Kanske kan det vara en metod 

som kan fylla de hål jag upptäkt finns i IUP-metoden. Jag menar då barns inflytande och 

delaktighet samt ett mer meningsskapande verktyg. Frågor som skulle kunna vara relevanta 

för en sådan undersökning är: Vad är pedagogisk dokumentation? Hur kan förskolan 

synliggöra och ta tillvara på barns intressen med pedagogisk dokumentation? Hur kan den ske 

systematiskt och samtidigt vara anpassad för små barns lärprocesser. 
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Hej.  

Mitt namn är Malin Eriksson och jag läser sista terminen på Södertörns 

lärarutbildning mot förskola. Tack för att du vill delta i min studie om individuella 

utvecklingsplaner i förskolan.  

 

Jag följer Vetenskapsrådets riktlinjer i arbetet med min uppsats vilket betyder att den 

här intervjun är frivillig, anonym, kommer enbart att användas för min c-uppsats och 

information har delgivits om intervjuns syfte. 

 

 

Frågor  

 

Skolverket har inga formulerade krav på att det ska finnas IUP i förskolan.  
Ändå är IUP en metod ni valt för era verksamheter. Vad tror du att det beror på?   
 

Vilket är syftet med individuella utvecklingsplaner i era förskolor? 

 

Vilken undervisningsmetod tycker du ska användas i förskolan i arbetet med 

läroplansmålen för utveckling och lärande? 

 

Vad tänker du om begreppet undervisning i förskolan? 

 

Hur säkerställer ni att de individuella utvecklingsplanerna inte blir bedömning av 

barn? 

 

 

Hör gärna av dig om du undrar över något. 
 
Vänliga hälsningar 
Malin Eriksson 
malin.eriksson@gmail.com 
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Avdelningens mål: 

 

 

 

Målbeskrivning, hur ser vi att vi nått målet? 

 

 

 

Aktiviteter/teman 

 

 

 

Uppföljningar och utvärdering 

&
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UTVECKLINGSPLAN 

Syftet med planen är: 

• Att utifrån barnets styrkor, förmågor, talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi 

kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i 
läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen » 

• Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella 
utvecklingsområden utifrån läroplanen 

• Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella 

utvecklingsområden 

• Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal 

 

   
Utvecklingsområde  
 
P Beskriv vilken talang, kompetens eller intresse som ska uppmuntras, stimuleras, utmanas och stödjas 
utifrån beskrivet nuläge.  

 
 
  
 
 
P Avdelningens/pedagogens roll: Vad kan vi på förskolan konkret göra för att skapa förutsättningar för 
barnets vidare utveckling och lärande utifrån beskrivet nuläge?   
 
 

 
 
 
V Vårdnadshavares roll: Vad kan jag / vi som vårdnadshavare göra?   
 
 
 
 

 
Utvärdering  
Beskriv aktiviteter som bidragit till utveckling. Det är inte barnet som ska utvärderas utan 
verksamhetens planering och genomförande utifrån varje enskilt barns rätt till inspiration, utmaningar 
och stöd kopplat till det beskrivna nuläget inför utvecklingssamtalet. Barnets utveckling blir synligt i 
nästa nuläge.  
 
P Pedagog:   
 

 
 
 
V Vårdnadshavare:   
 
 
 
 
B Barnet:   
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Hej, mitt namn är Malin Eriksson och jag studerar till förskollärare vid 

Södertörns högskola. Jag har just påbörjat mitt examensarbete (c-uppsats) 

och behöver er hjälp.  

 

Min studie handlar om individuella utvecklingsplaner i förskolan och 

syftet är att undersöka om dessa dokument påverkar undervisningen i 

förskolan. För att kunna göra det behöver jag tillgång till individuella 

utvecklingsplaner för läsåret 2012-2013. Dokumenten kommer att 

analyseras av mig under forskningsetiska principer, det vill säga att alla i 

studien deltar anonymt och ska inte gå att spåras.  

För frågor, kontakta mig gärna via malin.eriksson@gmail.com 

 

 

 

 

 

Får jag använda ditt barns individuella utvecklingsplan för min 

forskning? 

 

Ja, mitt barns utvecklingsplan får användas i denna studie: 

 

Underskrift: 

 

Datum: 

 

Barnets namn och förskola: 

 

 


