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Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka individanpassningar förskollärare gör i 

förskolans verksamhet för att främja barnets individuella lärande och utveckling. 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer av fem förskollärare på tre olika förskolor i tre 

olika kommuner i mellersta Sverige. Intervjuer valdes framför enkäter då det antogs att svaren 

skulle bli utförligare och frågorna kunde anpassas i viss mån till intervjudeltagarna. Vid 

intervjuerna användes bandspelare för att kunna återge svaren så korrekt som möjligt och därmed 

reducera risken att gå miste om värdefull information.  

Enligt SOU 1997:157 ska hänsyn tas till barns olika förutsättningar och behov i förskolan, därmed 

kan inte förskolans verksamhet utformas lika överallt. I Skolverkets (2005) Allmänna råd om 

kvalitet i förskolan, poängteras det att förskolan är till för alla barn, personalen ska skapa de bästa 

förutsättningar för att varje barn ska utvecklas optimalt. Den pedagogiska verksamheten ska utgå 

ifrån barnens erfarenheter, intresse, behov och åsikter.  

Resultatet påvisar att majoriteten av intervjudeltagarna utformar verksamheten utifrån individernas 

behov och förutsättningar för att främja barnets lärande och utveckling på bästa sätt. 

Individanpassningarna såg olika ut på de olika förskolorna och avdelningarna. Men förskollärarna 

ansåg sig utgå från läroplanens intention då det gäller individanpassningar. 

Konklusionen är att barngruppens sammansättning kan se ut på många olika sätt från år till år eller 

ändras från ena dagen till den andra. Då är det viktigt att utforma verksamheten efter vilka barn som 

befinner sig där för tillfället. Det är även viktigt att reflektera över varför man gör det man gör. 

 
Nyckelord: Anpassningar, förskola, individ, metoder. 
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1. Inledning 
 
”Förskolans verksamhet skall anpassas efter alla individer” (Lpfö 98)  

Förskolans uppdrag enligt läroplanen är att verksamheten skall utformas på så sätt att varje enskild 

individ ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. De barn som är i behov av 

särskilt stöd ska få detta tillgodosett efter sin individuella utvecklingsnivå. Alla barn har rätt att få 

lyckas, att göra framsteg och vara en del av barngruppen.  

För att barn ska utvecklas behöver de stimulans som är anpassad efter deras egen nivå. Under hela 

vår utbildning har vi haft tillgång till läroplanen som kurslitteratur men aldrig diskuterat hur den 

tillämpas i praktiken när det gäller anpassning av verksamheten. Vi anser att detta område ligger oss 

varmt om hjärtat, då vi vill att alla barn ska få känna den tillfredställelse det innebär att lyckas.  

Skolverkets (2004) Förskola i brytningstid, anser att en av förskolans viktigaste princip är att 

verksamheten skall utgå från barns intresse, olika behov och förutsättningar.  
Hänsyn skall tas till barnets olika förutsättningar och behov. Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika 

livsmiljöer och att barn med de olika förutsättningar som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. 

(Lpfö 98) 

Ling Li (2006) har studerat hur förskollärarna arbetade utifrån barnens individuella utveckling och 

behov i Kina. Resultatet visade att förskolorna inte arbetade utifrån barnens behov utan 

förskollärarna prioriterade att barnen skulle bli disciplinerade och att det skulle vara ordning i 

barngruppen. Efter vi tagit del av denna studie väcktes vårt intresse för hur det fungerar i våra 

förskolor. Det står i den svenska läroplanen för förskolan att verksamheten ska anpassas efter varje 

enskilt barn precis som forskarnas teorier om den idealiska förskolan ska vara. Så vi vill därmed 

undersöka hur det ser ut i svenska förskolor.  

 

2. Bakgrund 
 
Bakgrunden har delats upp i områden. Dessa områden är: individanpassad förskoleverksamhet och 

metoder som hjälpmedel vid planering av individanpassad verksamhet.  

Definition av anpassning: Enligt Nationalencyklopedin innebär anpassning ett biologiskt begrepp 

som innefattar de egenskaper som gör individen lämpad för de särskilda levnadsbetingelser den 

lever under. SAOB, Svenska Akademins Ord Bok, förtydligar att anpassa innebär att man anordnar, 

arrangerar, tillämpar så det passar till vissa förhållanden, platser. I denna studie är det verksamheten 

som arrangeras, anordnas till individen.
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2.1 Individanpassad förskoleverksamhet 

2.1.1 Individanpassning enligt styrdokumenten 
 
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i verksamheten!”(Lpfö 98) 

 I SOU 1997:157 förtydligas det att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 

utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov, vilket betyder att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt, 

inte heller ska förskolans resurser fördelas lika. Ett särskilt ansvar måste tas för att barn som olika 

skäl, tillfälligt eller varaktigt, behöver mer stöd än andra får detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar.  

Verksamheten skall planeras utifrån klara mål, strategier och metoder. Avgörande för att barnets 

vistelse i verksamheten skall bli positiv är lyhördhet och förmåga från personalen att kunna 

samspela med individen samt med föräldrarna. Detta ställer krav på att personalen är lyhörd, har 

medvetenhet, engagemang och kunskap men också besitter förmågan till flexibilitet och beredskap 

att förändra och anpassa verksamheten med hänsyn till barnets skiftande behov och villkor. (ibid.) 

  

2.1.2 Vägen fram till Lpfö 98 och individanpassad verksamhet 
 
I SOU 1997:157 beskrivs det historiska perspektivet om vägen fram till Lpfö 98.  

1968 kom Barnstugeutredningen där de demokratiska idealen om likvärdiga uppväxtvillkor och en 

fostran med barnet i centrum kom att lyftas fram. Utredningen visar på nytt de grundläggande 

pedagogiska uppfattningarna, där verksamheten skall utgå från barnet och baseras på ett 

vetenskapligt förhållningssätt. 

Regeringen kom år 1985 med propositionen Förskola för alla barn som innebar en markering av 

barns rätt till förskola. Propositionen betonade förskolans pedagogiska roll och betydelse för barns 

utveckling och lärande. Efter denna proposition kom det 1987 ut ett pedagogiskt program för 

förskolan. Programmet är uppbyggt enligt följande huvudprinciper: 

• lärande och utveckling sker överallt, inte bara i tillrättalagda lärandesituationer 

• omvårdnaden om barnen är av stor pedagogisk betydelse 

• lek och temainriktat arbetssätt hjälper barnen att förstå sin omvärld 

• verksamheten skall knyta an barnens egna erfarenheter och kunskaper 

• både individen och gruppen måste uppmärksammas 

Programmet framhåller att vid valet av innehåll av verksamheten tas hänsyn till barnens 

utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. 
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1995 kom en ändring av socialtjänstlagen och genom den skärptes och preciserades kommunernas 

ansvar för barnomsorgen. För första gången kom nu också ett kvalitetskrav på verksamheten som 

regleras i socialtjänstlagen: 
Verksamheten skall utgå från varje barns behov och det ska finnas personal med sådan utbildning eller 

erfarenheter att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall 

ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna skall vara ändamålsriktiga. (s. 27, SOU 1997:157) 

 

Då kommunerna blev skyldiga att tillhandahålla barnomsorg till förvärvsarbetande och studerande 

föräldrars barn och till barn av behov av barnomsorg ökade antalet barn i daghemmen med 6 % 

mellan åren 1995 och 1996.  Även om antalet barn som var inskrivna ökade så sparades det in mer 

pengar på daghemmen. De åtgärder som vidtogs främst av kommunerna var följande: antalet barn i 

grupperna ökades och därmed friställdes lokaler som lades ned, rationaliseringar och borttagande av 

tjänster för administrativ personal, föreståndare och vikarier. Rationaliseringen innebar att det 

pedagogiska arbetet måste förändras i daghemmen. Det var både större barngrupper, 20-22 barn i 

stället för 15- 16, och genomsnittsåldern på barnen sjönk. Tillfällen till att arbeta mer individuellt 

med barn blev färre då det ökade med barn i grupperna.(ibid.) 

 

Skolverket gör statistiska undersökningar varje år där personaltätheten, barngruppernas storlekar 

m.m. granskas. 2006 års statistik uppmäter de lägsta siffrorna sedan 1994. Då personaltätheten 

undersöks visar det går då 5,1 barn per anställd vilket är det lägsta värdet som uppmätts sedan 1994, 

under de första åren på 2000-talet har personaltätheten konstant varit 5,4 barn per anställd. 

En annan undersökning från Skolverket, 2006, visar att barngrupperna har minskat till i genomsnitt 

16,7 barn per grupp i förskolan, jämfört med tidigare år då den genomsnittliga gruppstorleken av 

barn varit över 17. Denna förändring är enligt Skolverket sannolikt en följd av det statsbidrag som 

utgick till kommunerna under 2005 för att öka personaltätheten i förskolan. (www.skolverket.se ) 

 

2.1.3 Pedagogiska teorier om varför verksamheten ska individanpassas 
 
Enligt Hartman och Lundgren (1980) växte det i början på 1900- talet, i och med industrialiseringen 

och demokratiska förändringar i samhället, fram en ny pedagogik som stod för det moderna 

tänkandet. En av förgrundsgestalterna var enligt Hartman & Lundgren (1980) John Dewey som 

menade att man skulle ta till vara på barnens tidiga verksamhetslust, hans pedagogik kom att kallas 

”aktivitetspedagogik” eller ”learning by doing”. Begreppen som Dewey koncentrerade sig på i sin  

filosofi var individ, samhälle och nytta. Han förespråkar en pedagogik där individens intresse och 

aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna och förskollärarna aktivt ska  
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stimulera, bredda och fördjupa barnens utveckling. Utan insikt i individens utveckling och behov 

kommer lärandeprocessen att bli slumpmässig och oberäknelig enligt Dewey. Om lärandeprocessen  

sammanfalla med barnets nivå får den en positiv effekt, men om den inte gör det, leder den till att 

barnets natur splittras, störs eller hämmas. (ibid.) 

 

Andersson (2001) lyfter fram Elsa Köhler, en österrikisk pedagog, som blev förgrundsfigur för den 

aktivitetstänkande pedagogiken i Sverige. Köhler utvecklade tankarna kring det fria skapandet och 

strävade efter att verksamheten inte skulle delas upp i ämnen utan hållas samman till helheter 

utifrån ett intressecentrum. Detta uppstår av sig själv i barngruppen, kanske då det sker något 

oförutsett eller där barnen själva visar intresse. Köhler ansåg också att barnet måste vara aktiv i sin 

lärandeprocess, men att läraren ska vara ansvarig för barnets lärande, han eller hon skulle bara göra 

det möjligt för barnet att söka nya vägar i processen, ge barnet valmöjligheter i verksamheten.  

 

2.1.4 Barns individuella lärande och utveckling 
 
Sträng och Persson (2003) och Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) är överens om att 

när man talar om lärande och kunskapsutveckling inom pedagogisk verksamhet är det framförallt 

två kunskapsteoretiker som ska lyftas fram i dessa sammanhang, Lev Vygotskij och Jean Piaget. 

Det finns både skillnader och likheter i deras teoretiska synsätt. Vygotskij lägger de pedagogiska 

medelpunkterna på kommunikation och socialt samspel med andra människor, framförallt mellan 

barnet och de vuxna omkring barnet. Genom kommunikation med andra människor blir individen 

delaktig i kunskaper och färdigheter som finns i och om samhället, detta har stor betydelse för 

barnets tankeutveckling. Det är t ex när ett barn hör vad andra talar om och hur de återger sin syn på 

världen runt omkring dem som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt. På så 

sätt kan de få hjälp att urskilja vad som är speciellt intressant ur den mängd iakttagelser som man 

kan göra i varje situation. Denna kommunikation är knuten till den lärandeprocess som ständigt 

pågår under en människas liv. 

”Att leva är en ständig lärandeprocess, ett så kallat livslångt lärande!”( s. 22, Vygotskij i Sträng, 

Persson, 2003)  
 

Sträng och Persson (2003) och Doverborg m.fl. (1987) anser vidare att Vygotskijs andra 

medelpunkt var det sociala samspelet, han underströk att de erfarenheter som barnet gör som 

delaktig i en social kulturell gemenskap leder till kunskapsutveckling. Han beskrev barnets 

utveckling som en spiral med ständig ökad möjlighet att kunna hantera allt högre grad av  
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komplexitet. Detta sker inte av sig självt utan är i hög grad beroende av att barnet ingår i en social 

lärandesituation. Vygotskij ansåg att det fanns ”proximala utvecklingszoner”, d v s 

utvecklingsutrymmen inom vilka lärande är möjlig. Den proximala utvecklingspotentialen som 

varje barn har, kan ses som den spännvidd som enligt Vygotskij finns mellan barnets egen 

möjlighet att lösa problem spontant och den möjlighet som barnet har att lösa problem med hjälp av  

vuxna eller andra kamrater. Det är dynamiken och samtalet mellan barnet och omvärlden som 

bidrar till tankens utveckling. 

 

Piaget hämtade sina teorier mest från biologin, och de inriktade sig främst mot en inre intellektuell 

verksamhet. Teorin har bildat grund för omfattande analyser av lärandeprocesser. Han ville skapa 

människor som lärde sig göra nya saker och inte upprepade vad andra redan gjort. Undervisningen 

ska vara laborativ och ska närmast vara som en verkstad full av material som barnen kan arbeta 

med. Piagets syn på lärande var att barnet får information genom att aktivt agera och experimentera 

med verkligheten. Vilken kunskap det sedan leder till beror på hur barnet tolkar sina upplevelser. 

Förståelsen uppstår inte av att man passivt upprepar något utan att man är aktiv och reflekterar över 

ett innehåll. Människan utvecklar sig inte utav sig självt, utan miljön utgör hela tiden förutsättningar 

för utveckling. När ett litet barn lär sig eller utvecklas så sker det något både i barnets intellekt men 

vanligtvis också i den yttre miljön, antingen att barnet gör något själv eller i samverkan med någon. 

Lärandet är enligt Piaget ett resultat av en växelverkan mellan barnet där det befinner sig i 

utvecklingen och omgivningen. Omgivningen ger barnet information som barnet tolkar och 

undersöker närmare. Omgivningen ger barnet ytterligare information och på detta sätt sker 

lärandet.(ibid.)  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en central poäng för Vygotskij är att all intellektuell 

utveckling och allt tänkande har sin utgångspunkt i sociala aktiviteter. Det individuella 

självständiga tänkandet kan på detta sätt vara ett resultat av social aktivitet. I Vygotskijs teorier går 

lärande i social interaktion före den individuella utvecklingen vilket är helt motsatsen till Piagets 

teorier. Piaget menar att barnet utvecklas i en helt omvänd ordning från en självupptagen 

egocentricitet till ett tillstånd då det kan ta viss distans och se saker och ting i omvärlden från andras 

perspektiv. Allt lärande förutsätter aktivitet från barnet eller den lärandes sida. Men det som Piaget 

och Vygotskij är helt överrens om är att all slags undervisning måste utgå från barnets spontana 

uppfattning.( ibid.)  
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Hwang och Nilsson (2003) ställer sig frågan om det finns ett generellt utvecklingsmönster som 

följer alla människor eller om det finns lika många utvecklingsvägar som det finns individer? I flera 

undersökningar så har ett urval av barn tagits ut och av dem så har det undersökts olika egenskaper  

och faktorer för få fram en norm att för utvecklingssteg och åldrar. Detta kan medföra en risk enligt 

Hwang och Nilsson (2003) för att man får för sig att de barn som inte följer den generella och 

genomsnittliga utvecklingen är onormala. Därför är det så viktigt att personalen i förskolan tar 

hänsyn till de stora individuella skillnader som ofta finns mellan olika individer i samma 

åldersgrupp. Intresse, arv och andra personers påverkan kan göra att ett barn blir tidig eller sen i t ex 

den språkliga utvecklingen. Förr i tiden söktes det efter likheter mellan barn i olika åldrar och om 

någon skilde sig från mängden sågs denna som ”onormal”. Idag är det individen som framhävs. 

Hwang och Nilsson (2003) jämför utvecklingen med ett vattendrag som kan ta sig fram längs 

många olika fåror, där ingen fåra är bättre eller sämre än de andra. Alla är lika bra, vilka metoder 

som än behövs för att nå målet. 

 

Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) utvecklar förhållandet mellan utveckling och lärande. 

Oftast när utveckling ska beskrivas så talas det om något som sker spontant hos barnet. Det talas om 

att barn utvecklar sitt språk och tänkande. Detta sker då hos barnet utan att omgivningen medvetet 

tränar dessa förmågor, d v s barnets språk och tanke mognar av sig självt. Däremot talas det om att 

barnet lär sig cykla och att gå. Dessa färdigheter lär sig barnet med hjälp av medveten träning av de 

aktiviteterna. Sammanfattningsvis så är den vanliga synen att barnets utveckling sker spontant och 

bygger på inre kapacitet.  

 

Lärande kommer utifrån, det sker genom målmedveten träning och ansträngning som barnet själv 

kan påverka ibland med hjälp av omgivningen. Något som däremot inte bör glömmas enligt 

Doverborg m.fl. (1987) är att färdigheter och insikter utvecklas spontant hos många barn och hos de 

barn som inte utvecklar dessa spontant behövs det speciella pedagogiska åtgärder. Det som de allra 

flesta barn utvecklar spontant kan andra komma att behöva hjälp för att lära sig. När skillnaderna 

mellan utveckling och lärande jämförs på detta sätt blir det ointressant. Vill man att barn ska 

utveckla vissa bestämda färdigheter och insikter så kan det göras med en målmedveten pedagogisk 

insats, vilket kan utformas på flera olika sätt. Grunden för att lärandet ska kunna ske är att barnet 

har ett intresse för att lära sig den nya färdigheten.(ibid.) 

 

Andersson (2001) framhåller Maria Montessori som kommit att influera förskolepedagogiken. Det 

är både miljön och det pedagogiska materialet som är betydelsefullt inom Montessoripedagogiken,  
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en pedagogik som har kommit att inspirera förskoleverksamheten på flera håll i världen. 

Montessoris idéer baserades på barnens lärande genom självvald verksamhet, det måste finnas ett  

visst behov och intresse för verksamheten för att den ska bli betydelsefull för barnets lärande. 

Genom många observationer av barn så blev hon övertygad om att barnet själv besitter en kraftig  

motivation som är inriktad på självuppbyggande. Att utveckla sig själv till fullo är människans 

unika och yttersta mål i livet. Barnet försöker spontant nå detta mål genom förståelse av sin 

omgivning. En annan strävan hos barnet är att bli oberoende. Barnet använder sitt oberoende till att  

följa sin inre övertygelse om vilka verksamheter som kan vara nyttiga. Om de vuxna inkräktar på 

detta oberoende och försöker tvinga barnet göra saker det inte vill, blir barnets möjligheter aldrig 

förverkligande.  

 

2.1.5 Lekens betydelse för lärande och utveckling 
 
Enligt Edenhammar och Wahlund (2000) sker ingen utveckling av barnet utan lek. I leken lär sig 

barnet hantera sin omvärld. De upptäcker sina styrkor och svagheter, utvecklar sin motorik. 

Tillsammans med andra barn och vuxna utvecklar barnet sina sociala färdigheter och sitt språk. 

Attityder till lek hos vuxna har ofta stor betydelse för barnets lek. Barns utveckling är ofta beroende 

av vuxnas förståelse, uppskattning och erbjudande av lek. Även om alla barn föds med förmågan att 

leka så behöver de stimulans att upptäcka omvärlden. Vuxna som leker med barnen behövs för att 

leken skall utvecklas, på samma sätt behövs det vuxna som talar med barnen för att utveckla 

språket. De första åren i ett barns liv handlar om att experimentera för att lära sig. Först undersöker 

de ting sedan leker de med dem. På detta sätt utvecklar de i leken sin fantasi. I sina egna huvuden 

börjar de göra egna bilder med hjälp av sina erfarenheter. Detta är en förutsättning för att senare i 

livet kunna lösa problem som uppstår. Det är viktigt att inte vuxna eller äldre barn hånar barnets 

fantasier utan respekterar barnet genom att delta i leken. I de senare förskoleåldrarna behövs mycket 

tid och plats för att leka ”riktiga” lekar. De handlar om mamma, pappa, barn och sjukhus o s v. 

Mycket av deras lek sker i den egna tankevärlden. Barnet ser sin omvärld och förvandlar den till 

sina egna inre bilder. Detta är ett villkor för att barnet senare ska kunna förstå sin skolundervisning 

och utveckla sitt abstrakta tänkande. (ibid.) 

 

2.1.6 Tidigare forskning om förskolans verksamhet för främjandet av barns lärande 
 
Ling Li (2006) har forskat om hur förskollärarna utformade verksamheten för de yngre barnen. Han 

utgick utifrån vad Fröbel, Montessori, Piaget med flera anser vara den idealiska förskolemiljön för 

lärande. De menar att barn lär sig inifrån och ut, därmed bör verksamheten ta hänsyn till barnens  
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utvecklingsnivå och inre mognad. Vid utformning och planering av verksamheten ska barnet 

placeras i centrum, där barnens behov och intresse är utgångspunkten. Aktiviteterna ska involvera  

alla sinnena och barnen ska vara aktivt deltagande, det är så de utvecklas enligt Fröbel, Montessori 

och Piaget. Ling Li (2006) använde sig av observationer i sin studie för att se hur förskollärarna  

utformade verksamheten. Studiens resultat visade att barnen hade begränsade möjligheter att göra 

egna val av uppgifter och uppgifterna skulle genomföras under tystnad. Förskollärarna prioriterade  

tystnad, lydnad och arbetsro. Den sortens pedagogik som utövades på dessa förskolor uppmuntrade 

inte till att barnen skulle ta egna initiativ eller ha fria tankar. Disciplin och ordning var viktigare än 

att utgå ifrån barnens intressen och behov. 

 

I Skolverket (2004) Förskola i brytningstid beskrivs förskolans möjligheter till att individanpassa 

verksamheten efter varje barns behov, intressen och förutsättningar. Av de 77 personer som ingick i  

studien anser 44 stycken d.v.s. majoriteten, att individanpassningar av verksamheten inte medför 

några problem. De övriga tillfrågade anser dock att det är problematiskt att tillgodose alla individers 

olika behov. De som i studien menar att det finns goda förutsättningar för individanpassning i 

verksamheten framhåller faktorer som små barngrupper och hög personaltäthet. En annan viktig 

faktor som enligt studien påverkar möjligheterna att i förskolan utgå från individens förutsättningar 

är barngruppens sammansättning. För att synliggöra varje individ är det vanligt att barngruppen 

delas in i mindre grupper när de utför olika aktiviteter.  

 

2.2 Metoder som hjälpmedel vid planering av individanpassningar i 
verksamheten. 

2.2.1 Individuella utvecklingsplaner, observationer och utvärdering 
 
Skolverkets (2004) Förskola i brytningstid påvisar att i och med införandet av läroplanen har 

kraven till viss del skärpts på att förskolan ska arbeta för individualisering. I läroplanen betonas 

även att individens utveckling skall stimuleras. Det är vanligt i flertalet kommuner, som ett tecken 

på ökad individualisering, att det upprättas individuella utvecklingsplaner för varje enskilt barn. I 

Skolverkets (2006) I Information om individuella utvecklingsplaner i förskolan förtydligas det att 

en individuell utvecklingsplan är en skriftlig sammanfattning om vilka insatser som behövs för att 

barnet eller eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 

läroplanen och kursplanen. Enligt Skolverkets (2004) Förskola i brytningstid finns det olika syften 

med individuella utvecklingsplaner som att de kan användas i utvecklingssamtalen med föräldrar 

eller för att synliggöra barns behov och därmed kunna upprätta eventuella åtgärder. 
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Dessa utvecklingsplaner kan följa med barnet upp i förskoleklass och skola som utgångspunkt i 

deras fortsatta skolgång.   

 

I Heta Stolen (31 oktober 2005) kommenterar den före detta skolministern Ibrahim Baylan varför 

det inte finns några krav på individuella utvecklingsplaner i förskolan: 
 

Målen för förskolan är formulerade som mål för verksamheten att sträva mot. Däremot finns det, till skillnad mot 

skolans läroplan, inga mål för det enskilda barnet som ska utvärderas. Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger 

på att vare barn ska utveckla lust och nyfikenhet till kunskap och tilltro till sin egen förmåga – inte uppnå en 

bestämd kunskapsnivå. Detta synsätt ska utgöra grunden för verksamhetens arbete. Därför omfattas inte 

förskolan av förordningen för individuella utvecklingsplaner. 

 

Skolverkets (2006) Information om individuella utvecklingsplaner i förskolan, anser också att det 

finns risker med att upprätta individuella utvecklingsplaner. Före detta förskoleministern Lena 

Hallengren påpekar att individuella utvecklingsplaner säkert kan ha goda effekter om det enskilda  

barnets behov, förutsättningar och intressen blir mer synliga och om personalen använder denna 

kunskap för att individanpassa verksamheten till att alla barn är olika. Men samtidigt finns det en 

risk att den individuella utvecklingsplanen i praktiken kommer att fokusera mer på barnets brister. 

Då blir utvecklingsplanen i stället ett instrument för normalisering där det enskilda barnet bedöms 

utifrån vad det förväntas att barn allmänt bör kunna i en viss ålder. Därför är det viktigt att diskutera 

individuella utvecklingsplanens funktion.  

 

Skolverket publicerade 2004 en internationell utredning av förskolan efter införandet av läroplanen 

Lpfö 98. Utredningen visade att det fokuserades alltmer på barnens individuella utveckling. Det var 

mer vanligt nu att varje enskilt barns utveckling på olika sätt dokumenterades, kartlades och 

observerades. I utredningen framkom det även att andelen barn som var i behov av stöd hade ökat. 

Det kan enligt resultatet av utredningen vara en effekt av att kartläggning och dokumentationer är 

allt vanligare. Att upptäcka barns behov av stöd i tidig ålder är angeläget för att gynna barnets 

fortsatta utveckling. 

 

I Skolverkets (2006) Information om individuella utvecklingsplaner i förskolan lyfts det fram att 

personal och föräldrar gemensamt ska följa upp barnets utveckling och lärande som en del av 

processen, och hela tiden ska verksamheten anpassas efter det enskilda barnets behov och intresse. 

Detta är en förutsättning för att kunna stödja och stimulera barns utveckling och lärande i riktning 

mot läroplanens mål. I Skolverkets (2005) Allmänna råd om kvalitet i förskolan framhålls vikten av  
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att personalen diskuterar hur barns utveckling och lärande kan synliggöras och följas upp. Detta är 

viktigt både för barn och för personal för att kunna vidareutveckla det pedagogiska arbetet.  

När läroplanens mål ska omsättas i handling krävs det att personalen har kunskap om hur barn lär, 

barns sätt att tänka och resonera om det innehåll de senare ska utveckla en förståelse för. Personalen  

ska kunna planera och genomföra en genomtänkt verksamhet som är anpassad både för varje enskilt 

barn och för hela barngruppen, som sedan kritiskt ska granskas och utvärderas. (ibid.) 

 

Rubenstein, Reich och Wesén (1986) anser att genom utvärdering synliggörs det hur barnet och 

barngruppen utvecklas. I första hand är syftet med utvärderingar att kunna öka det egna arbetet och 

ge ökad medvetenhet i arbetet. Genom att hela tiden göra utvärderingar i ljuset av den kompetensen  

man redan har byggs kunskaperna på. Det kan gälla kunskap om barns behov och utveckling, 

kunskap om barnomsorgens roll, den miljö barnen lever i och inte minst metodisk kunskap.  

För att kunna utvärdera behövs ett informationsunderlag att utgå ifrån, en beskrivning om vad som 

har hänt; hur barnen och vi själva reagerar, vad barn och vuxna tycker och tänker om olika saker. 

Då kan t ex observationer vara till hjälp. Med observationer menas att man gör medvetna 

iakttagelser ur ett bestämt syfte. Olika teknik vid observationer kan användas såsom  

bandinspelning, video eller anteckningar. Observationer kan vara underlag till utvärderingar och 

som sedan ligger till grund för vidare planering av verksamheten. Barnens utveckling lyfts fram och 

deras behov blir synliggjorda, sedan kan verksamheten planeras utifrån barnens behov.  

 

I Skolverkets (2005) Allmänna råd om kvalitet i förskolan, poängteras det att förskolan är till för 

alla barn och på deras egna villkor. Personalen skall skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 

barn ska utvecklas optimalt. Den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, 

intresse, behov och åsikter. Det är viktigt för barnets utveckling och lärande att det känner sig 

delaktigt och att verksamheten känns meningsfull. Ett bra sätt att öka medvetenheten om det egna 

arbetet är olika former av dokumentation, reflektioner och synliggörande av förskolans processer. 

På detta sätt kan personalen fånga upp hur barnet lär, utvecklas och när barnet mår bra. Det är 

betydelsefullt att dokumentations – och reflektionsarbetet ses som en del av det dagliga arbetet 

tillsammans med barnen.   

 

Enligt Lpfö 98 skall förskolans verksamhet anpassas till att alla barn är olika. Detta kräver att 

personalen ständigt omprövar och förändrar verksamheten utifrån de barns som deltar. Fortlöpande 

diskussioner och återspeglingar ska ske kring verksamhetens organisation, innehåll och arbetssätt. 

Det är viktigt att även personalen reflekterar kring sitt eget förhållningssätt till både barn och 

föräldrar, då detta i allra högsta grad påverkar barnen.       
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2.3 Sammanfattning av bakgrund 
 
Enligt SOU 1997: 157 ska det tas hänsyn till barns olika förutsättningar och behov i förskolans 

verksamhet.  Det medför att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt, inte heller ska 

förskolans resurser fördelas lika. I propositionen Förskola för alla barn (1985) markerades barns 

rätt till förskola, utifrån dess pedagogiska roll och betydelse för barns utveckling och lärande.  

Propositionen innehöll ett program som framhåller att vid valet av innehåll i förskoleverksamheten 

ska hänsyn tas till barnens utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. 

En av förgrundsgestalterna av en modern pedagogik var enligt Hartman och Lundgren (1980) John 

Dewey som menade att skulle ta tillvara på barnens tidiga verksamhetslust, hans pedagogik kom att 

kallas ”aktivitetspedagogik” eller ”learning by doing”.  

 

Det är viktigt enligt Hwang och Nilsson (2003) att personalen i förskolan tar hänsyn till de stora 

individuella skillnader som ofta finns mellan olika individer i samma åldersgrupp.  

I Skolverkets (2006) Information om individuella utvecklingsplaner i förskolan lyfts det fram att 

personal och föräldrar gemensamt ska följa upp barnets utveckling och lärande som en del av 

processen och hela tiden ska verksamheten anpassas barnets behov och intresse. 

Rubenstein, Reich och Wesén (1986) anser att genom utvärdering synliggörs det hur barnet och 

barngruppen utvecklas. I första hand är syftet med utvärderingar att kunna öka det egna arbetet och 

ge ökad medvetenhet i arbetet. Genom att hela tiden göra utvärderingar i ljuset av den kompetens 

man redan har byggs kunskaperna på. 
 

 

3. Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka individanpassningar förskollärare gör i förskolans 

verksamhet för att främja barnets individuella lärande och utveckling, samt varför de gör dem. 

 

 

4. Frågeställning 
 
Hur arbetar förskollärare med att individanpassa verksamheten efter barnen i förskolan? 

I vår undersökning har vi lagt fokus på:  

• Varför ska förskoleverksamheten individanpassas? 
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• Vad finns det för metoder som hjälpmedel vid planering av individanpassad 

förskoleverksamhet? 

• Vilka individanpassningar förekommer i förskoleverksamheten? 

 
 

5. Metod 
 

5.1 Val och motivering av datainsamlingsmetod 
 
Detta är en kvalitativ studie som enligt Stukát (2005) används då huvuduppgiften i undersökningen 

är att tolka och förstå resultatet. Utifrån den valda frågeställning diskuterades det kring hur den 

önskade informationen skulle komma fram på bästa sätt. Därefter valdes det att genomföras 

intervjuer framför enkätundersökningar, då det antogs att det genom intervjuer skulle erhållas 

utförligare svar och att frågorna i viss mån skulle kunna anpassas till undersökningsdeltagarna. 

Genom användning av intervjuer var förhoppningen att få en mer personlig dialog med deltagarna  

samt att risken för misstolkningar av svaren minimerades. Intervjuerna var ostrukturerade som 

Stukát (2005) väljer att benämna det. Med det innebär att ämnesområdet är bestämt men frågorna  

ställdes i den ordning som situationen inbjöd till. Då fanns möjlighet för följdfrågor och chansen till 

så utförlig information som möjligt ökades. Även Bjurwill (2001) menar att den bästa metoden för 

att erhålla svar om hur en enskild person tänker i en viss fråga är genom intervjuer.  

 

5.2 Val av informanter 
 
För att få svar på frågeställningen genomfördes undersökningen på tre olika förskolor i tre olika 

kommuner i mellersta Sverige. Kontakt togs med förskolor för förfrågan om deltagande i studien 

var möjligt. Därmed meddelades det att fem förskollärare på de kontaktade förskolorna hade 

möjlighet att ingå i undersökningen. 

 

5.3 Tillvägagångssätt  
 
Kontakt togs med den berörda personalen via telefon, där de tillfrågades än en gång om intresse 

fanns att delta i undersökningen. De informerades även om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan vilket uppfyller kriterierna för informationskravet enligt  
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 

som innebär: 

• Undersökningsdeltagare ska informeras om deras uppgift i projektet och vilka villkor  

• som gäller; deltagandet är frivilligt och undersökningsdeltagaren har rätt att avbryta sin 

medverkan. 

De tillfrågade intervjudeltagarna som bestod av fem förskollärare visade alla intresse för att delta i 

undersökningen och därefter beslutades en lämplig tidpunkt för intervjuerna enligt samtyckeskravet 

som innebär: 

• Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. 

Intervjudeltagarna informerades även om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt enligt 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskravet som innebär:  

• Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 

Innan intervjuerna skickades missivbrev ut där syftet med studien beskrevs, samt tre frågor att 

fundera på inför intervjutillfället. 

Vid intervjuerna informerades även deltagarna om nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet som 

innebär: 

• Uppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas eller lånas ut för kommersiellt 

bruk eller andra icke vetenskapliga syften. 

 

5.4 Bearbetning av data 
 
Intervjuerna genomfördes på de aktuella förskolorna, med en förskollärare i taget i enskilda rum. 

Vid intervjuerna användes bandspelare för att dokumentera svaren då det ansågs att bandspelare var  

ett bra hjälpmedel för att kunna återge svaren korrekt samt att inte gå miste om värdefull 

information. Det insamlade materialet avlyssnades, svaren skrevs ned ord för ord samt den 

information som inte var relevant för intervjufrågorna sållades bort. 

 

 

6. Resultat 
 
Intervjuerna skedde med fem förskollärare som varit verksamma inom förskolan mellan fyra och 

tjugosex år. Informanterna namnges under fingerade namn, de presenteras under namnen: 

• Agda, verksam som förskollärare sedan 2003. 
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• Annika, verksam som förskollärare sedan 1981. 

• Helen, verksam som förskollärare sedan 2003. 

• Lisa, verksam som förskollärare sedan 1994. 

• Sven, verksam som förskollärare 1981. 

Intervjusvaren delades in samma tre områden som i frågeställningen:  

• Varför ska förskoleverksamheten individanpassas? 

• Vad finns det för metoder som hjälpmedel vid planering av individanpassad 

förskoleverksamhet? 

• Vilka individanpassningar förekommer i förskoleverksamheten? 

 

6.1 Varför ska förskoleverksamheten individanpassas? 
 
Både Helen och Lisa anser att eftersom barn lär på olika sätt, ska de få möjlighet att prova på olika 

sätt för lärandet. Förhoppningsvis hittar alla barn något sätt som passar dem individuellt för 

inlärningen, som kan vara till hjälp inför skolstarten. Båda hänvisar till läroplanen där det står att 

verksamheten ska anpassas efter alla barns egna behov och förutsättningar. Alla barn har rätt att få 

lyckas, göra framsteg och vara en del av barngruppen. De ska få utvecklas på bästa möjliga sätt. Det 

gäller att de som förskollärare ger barn möjligheter till detta. 

Lisa tillägger dock att det är lika viktigt att ge barnen utmaningar. För att verksamheten ska kännas 

meningsfull behöver nivån på uppgifterna höjas för att barnen ska utvecklas framåt. Som ett 

exempel tar hon femåringarna som på vårterminen innan förskoleklass ”växt ur” 

förskoleverksamheten.  

 

Förskolläraren Agda tycker att pedagogisk individanpassning innebär att både miljö och material 

anpassas så att alla barn ska få lyckas och utmanas. Hon menar på att barnen varken ska över- eller 

underskattas. De gäller att försöka hitta en balans på rätt nivå, varje individ ska bemötas efter dess  

förmåga. Hon påpekar även att barnens föräldrar ingår i verksamheten och att man där måste 

bemöta dem på olika sätt. Agda menar på att inget barn ska behöva känna sig misslyckad, utanför 

eller understimulerad.  

 

Annika tycker individanpassningar i verksamheten innebär att personalen i förskolan bör tänka i ett 

helhetsperspektiv. Detta innebär att grunder läggs för resten av livet.  
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Sven framhåller vikten av anpassning efter utrymme och barngruppens storlek. Han tar som 

exempel om barngruppen är stor kanske inte alla barn vistas ute på samma ställe, vid samma 

tidpunkt. Då Sven arbetar på en mångkulturell avdelning där hälften av barnen härstammar ifrån 

andra länder, sker många språkanpassningar. Han understryker betydelsen av ljudträning för att 

främja uttalet.  

 

6.2 Vilka metoder används som hjälpmedel vid planering av individanpassning 
av förskoleverksamheten?  
 
Annika berättar att de har avdelningsplanering var fjärde vecka där de utgår från läroplanen. Då har 

de även en barnkonferens där de diskuterar var varje individ befinner sig i utvecklingen. Därefter 

planeras verksamheten utifrån barnens behov. De har även ett uppmärksamhetssystem där de  

”prickar” barnen efter uppmärksamhetsnivå för att därefter kunna styra hur de ska fördela 

uppmärksamheten framöver.  

 

På Svens avdelning diskuterar de verksamheten varje dag vartefter situationer uppstår.  

Han menar på att det är viktigt är utgå ifrån genusperspektivet när man planerar, då förskolan har 

genus som profilering. Det är även viktigt med genomtänkta gymnastikpass då grovmotoriken 

tränas. Sven anser att datorer är ett bra hjälpmedel för att träna finmotoriken.  

 

I förskolan där Helen arbetar är det ett krav från kommunen att använda sig av individuella 

utvecklingsplaner för dokumentation av varje barns utveckling, behov och framsteg. De har 

planering en gång i veckan då de har pedagogiska diskussioner, där de diskuterar vilka anpassningar 

som behövs. De gör även kvalitetsredovisningar där de beskriver hur de arbetar med exempelvis 

barns inflytande. Dessa skrivs utifrån kvartalsrapporter som görs var tredje månad.  

Helen upplyser om att de gör observationer varje dag för synliggöra vilka behov varje barn har och 

följa varje individs utveckling. 

 

På Lisas avdelning sker anpassningarna oftast rutinmässigt och omedvetet i likhet med hur de 

arbetade på Svens avdelning.  När det upptäckts att uppgifterna är för svåra eller för lätta så ändras 

de allteftersom, då alla barn ska få lyckas. Hon tillägger även att anpassning ibland behöver 

planeras in i specifika fall. Som ett exempel tar hon om ett barn behöver öva extra på att klippa så 

planeras övningar med sax inför hela gruppen, för att inget barn ska känna sig utpekat utan vara en 

del av gruppen.  
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Till skillnad från Helens kommun fanns det i Lisas kommun inget krav på att upprätta individuella 

utvecklingsplaner. I stället för individuella utvecklingsplaner använder de sig av observationer som 

hjälpmedel vid planering. 

 

Agda berättar i likhet med både Sven och Lisa att mycket anpassningar sker omedvetet.  

De har även planeringar där de diskuterar gruppindelningar efter utvecklingsnivå och behov, 

snarare är åldersindelade grupper. När personalen ser att ett barn misslyckas återkommande kanske  

aktiviteten hade för hög svårighetsgrad. Då placeras barnet i en annan grupp där aktiviteterna är 

inriktade för de yngre barnen.  

 

Agda upplyser om att de i arbetslaget diskuterar bemötande utifrån ett helhetstänkande där både 

barn och föräldrar är involverade i verksamheten, då det är viktigt att anpassa bemötandet efter alla 

individers behov. 

 

I Agdas kommun finns inte heller krav på att förskollärarna ska upprätta individuella 

utvecklingsplaner, men de ska ända börja använda sig av dessa. De har länge letat efter en bra mall 

som hjälp och nu har de hittat en som passar deras verksamhet. Agda förklarar att det blir ett bra  

hjälpmedel för att följa varje individs behov och utveckling. Då dessa individuella 

utvecklingsplaner skrivs gemensamt med föräldrarna så blir även de involverade i barnets lärande. 

Föräldrarna kan också vara till hjälp för förskollärarna då föräldrarna oftast känner till barnets 

behov och egenskaper bäst. I vissa fall kan det handla om något så stort som att barnet behöver 

bättre självkänsla. Då handlar det om att lyfta upp barnets starka sidor, uppmuntra och berömma. 

Då blir det lättare för barnet att ta motgångar senare. Detta kan vara något som föräldrar och  

personal kan hjälpas åt med för att få bättre resultat. På föräldrasamtalet som kommer efter så följs 

utvecklingsplaner upp och utvärderas. 

 

6.3 Vilka individanpassningar förekommer i förskoleverksamheten? 
 
På Helens förskola arbetar de med barns inflytande, där de försöker utforma verksamheten utifrån 

barnen. Hon fortsätter att berätta att de på hennes förskola har något som de kallar barnens val varje  

eftermiddag, där de fortfarande befinner sig i introduktionsfasen. Meningen är de själva ska få välja 

olika aktiviteter att göra på eftermiddagen. De diskuterar sedan med barnet vilket val de har gjort,  

hur det kändes och vilket val de skulle vilja göra nästa gång. I den mån det går försöker personalen 

följa barnens önskemål. De anstränger sig för att vara flexibla och inte säga nej så ofta. Eftersom  
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deras gård är så liten går de till skogen varje dag och det är oftast på initiativ från barnen själva. De 

planerar inte verksamheten så mycket i förväg utan följer barnens önskemål.  

Helen berättar att på hennes förskola förekommer det inga samlingar i klassisk mening, utan de har 

en samling för de yngre och en för de äldre barnen. Då det inte passar alla barn att sitta still i en ring 

så har personalen kommit överens om att det inte är något krav på att sitta med hela samlingen. De 

anser att det finns andra tillfällen än samlingen som att t ex sjunga med barnen. 

Helens förskola har fått många barn från olika kulturer. Just nu diskuterar de om något speciellt ska 

göras med dessa barn. Då det kan föreligga problem med språket för dessa barns föräldrar används 

en tolk som språkstöd vid lämning och hämtning av barnet. Tolken är även med barnet i 

verksamheten i början. 

 

Helen framhåller att det är viktigt att personalen är delaktigt i barnens lek för att se vad varje individ 

har för behov. 

Agda lyfter också fram delaktighet i leken. Om man som personal är delaktig ser man hur barnet 

utvecklas, vad de efterfrågar och vilka luckor som behöver fyllas.  

 

I likhet med Agda delar man på Lisas förskola in barnen i mindre grupper. I stället för indelning 

efter ålder så sker detta efter utveckling och mognad. Som ett exempel tar hon en pojke som har 

rytmik med de yngre barnen då han inte är mogen för att ha drama som de äldre. Hon tillägger att 

det även är lättare att arbeta med språket i mindre grupper och det är lättare att se varje individ.  

I vissa fall delar de in barnen i flick- och pojkgrupper. Hon tar som exempel vid yogautövande, där 

pojkarna inte ska behöva visa sig så tuffa utan slappna av mera. I motsvarighet med Helen så 

förekommer det inte heller traditionella samlingar på Lisas förskola då det inte passar alla barn. Hon 

tillägger dock att de har en sångsamling en gång i veckan med mycket sång och rytmik. En  

sångsamling passar alla åldrar och det blir inte lika mycket stillasittande som kan vara påfrestande 

för vissa barn. I dessa samlingar kan alla hitta sin nivå.  

 

De försöker på Lisas avdelning att ha en bred verksamhet som passar alla individer. De pratar 

mycket om hur varje barn ska kunna utvecklas och att de lär på olika vis. Vissa barn behöver  

göra/pröva för att lära sig något nytt. Ger man barnen en bred verksamhet med flera olika bitar av 

skapande och lärande har de lättare att finna sin nisch för lärande till skolstarten. 

En annan situation som kräver mycket anpassning är när det kommer barn från andra länder. Hon 

tar som exempel några barn på hennes avdelning som har blivit adopterade från ett annat land, där 

de har bott på institution. Dessa barn behöver lära känna förtroende för vuxna människor. De  
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samtalar mycket med dessa barn, både individuellt och i grupp, om barnens rättigheter och 

emotionella upplevelser. De barnen som är adopterade frågar mycket men berättar även om vad de 

har varit med om. Något som ibland får förklaras är att i Sverige är det förbjudet att slå barn. 

 

Agda berättar att på hennes förskola försöker de alltid lyfta fram barnets bästa sidor för att sedan 

kunna stärka dem ännu mer. På detta sätt får barnen bättre självförtroende och hon menar att de 

klarar misslyckande bättre på detta sätt.  

En annan anpassning som förekommer är vid lunchen, där de inte har några bestämda platser. 

Personalen lägger ut namnlappar där barnen ska sitta. På detta sätt sitter barnen på olika platser 

beroende på hur det har fungerat hittills under dagen, vilken gruppsammansättning som passar bäst 

idag. Hon tar som exempel om ett barn inte mår så bra, kan det få sitta i ett rum med färre barn. Det 

kan också handla om ett barn som behöver mer språkträning, som då placeras med andra barn som 

har ett väl utvecklat tal, för att stimuleras att prata mera. Agda poängterar att då barn har olika  

språkutveckling är det viktigt att personalen finner rätt nivå för barnets utveckling. Hon menar att 

man inte ska tvinga barn att tala då det kan uppstå en låsning med språket eller låta dem undvika att 

prata. I stället försöker personalen locka och uppmuntra barnet att tala.  Barn med en annan 

språkutveckling kan även ha svårt att vid leken ta kontakt med sina jämnåriga. Då ställs det mer 

krav på personalen att delta i leken för att visa hur man tar kontakt med de andra barnen. Vid en 

annorlunda språkutveckling är det viktigt att samarbeta med föräldrarna då de gärna vill tolka åt 

barnet. Föräldrarna vill inte att barnet ska bli missförstått utan förklarar vad barnet menar, men 

Agda menar att om föräldrar hela tiden tolkar åt barnet kan det sluta att försöka tala. 

Andra situationer som kräver anpassningar är om ett barn mår dåligt inombords. Då kan detta barn 

behöva extra mycket uppmärksamhet. 

 

Annika tycker att man ska ge barnet självkänsla som ett verktyg till sin egen tillvaro. Hon menar att 

det är viktigt att personalen tar sig tid med barnen, att allting får ta den tid det tar. Det är viktigt att 

se till barnens möjligheter även om de är små. De anpassningar som förekommer på hennes förskola 

är vid matsituationen. Hon tar som ett exempel invandrarbarnen som äter religionskost. Man bör 

även ta hänsyn till vilka som sitter tillsammans så de har utbyte av varandra. Viktigt är också att de 

vuxna för en dialog med barnen och inte bara pratar med varandra. Annika berättar att personalen 

försöker undvika att avbryta barnens lek, utan i stället ge dem tid att leka. Hon anser att leken är 

viktigast för barnens utveckling och lärande. Något som Annika lyfter fram är vikten av samtal med 

barnen, då de lyssnar på vad barnet har att säga. Vid samtalen är det viktigt att benämna saker och 

ting med dess rätta namn. Barns ska få lära sig rätt från början.  
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På Annikas förskola har de samlingar där barnen ropar upp varandra enligt en namntavla, där det 

står både för- och efternamn med en bild på varje barn. Detta är speciellt bra för invandrarbarnen då 

de har svårigheter med språket. ”Verksamheten ska anpassas efter barnen och inte barnen efter 

verksamheten!” 

 

Sven menar att på hans förskola ser de till barnets bästa. Han pekar på vikten av att lära sig 

kommunicera. Målet är att barnet ska kunna sitt eget namn, känna igen dess bokstäver och även 

känna igen siffror. Ett annat mål är att de ska lära sig skilja på grundfärgerna, för att öva på detta 

använder man sig av olika målartekniker. Eftersom som Sven tycker att det är viktigt med 

kommunikation arbetar de mycket med ljudträning då de härmar läten, då detta är bra 

mungymnastik. På Svens förskola har de barn ifrån sju olika länder, då behövs det även anpassning 

för föräldrarna. Detta sker genom att när de skickar hem information från förskolan sker detta på 

både svenska likväl som på hemspråket, för att alla ska kunna ta del av informationen.  

 
 

7. Diskussion och avslutande reflektioner 

7.1 Syftet 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka individanpassningar förskollärare gör i förskolans 

verksamhet för att främja barnets individuella lärande och utveckling. 

 

7.2 Huvudresultat 
 
Majoriteten av våra intervjudeltagare utformar verksamheten utifrån individernas behov och 

förutsättningar för att främja barnets lärande och utveckling på bästa sätt. Anpassningarna såg olika 

ut på de olika förskolorna och avdelningarna. Men förskollärarna ansåg sig utgå från läroplanens 

intention då det gäller individanpassningar. 

 

7.3 Metoddiskussion 
 
Vi valde att göra en kvalitativ studie som enligt Stukát (2005) innebär att tolka och förstå resultaten.  

Metoden som ansågs lämpligast att använda var intervjuer, då vi eftersträvade en personlig dialog 

med deltagarna, vilket även poängteras av Bjurwill (2001). Vi valde att använda oss av 

ostrukturerade intervjuer som enligt Stukát (2005) innebar att frågorna ställdes i den ordning som 

situationen inbjöd till.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      20        
                                                                                                                                                                                            

 

Vi anser att den valda metoden fungerade tillfredsställande, då vi tycker ändamålet med studien 

uppnåddes. Under intervjuerna uppstod en personlig dialog med intervjudeltagarna.  

Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna då vi ansåg att bandspelaren skulle vara ett bra 

hjälpmedel för att kunna återge svaren korrekt samt att inte gå miste om värdefull information.  

Efter de genomförda intervjuerna upptäcktes både för- och nackdelar med användning av 

bandspelare. Fördelarna med bandspelare var att situationen blev mer avslappnad då vi ej behövde 

avbryta intervjun för att skriva ned svaren. Det var fördelaktigt att korrekt kunna återge svaren i 

databearbetningen. Nackdelarna med att använda sig av teknik är det inte alltid fungerar  

tillfredsställande, exempelvis kan batterierna ta slut eller den som intervjuar kanske inte har lärt sig 

använda bandspelaren korrekt. En annan nackdel med att använda sig av bandspelare kan ha varit 

att undersökningsdeltagarna i början kände obehag över att bli inspelade på band, men de slappnade 

dock av allteftersom. Det ultimata alternativet vore, enligt Trost (1997) att spela in 

intervjudeltagarna på videoband för att kunna se kroppsspråk så som ansiktsuttryck och gester. 

Vi tyckte att intervjufrågorna täckte av vårt undersökningsområde, då vi anser att våra frågor var 

tydligt formulerade. Vi upptäckte dock under intervjuernas gång att två av frågorna gick in i 

varandra. En ytterligare upptäckt var att en av frågorna kunde vara svår att förstå innebörden i. 

 

Vi anser att det var till vår fördel att använda sig av tre olika förskolor i tre olika kommuner i 

undersökningen, då svaren blev förhållandevis varierande. Vi tror att undersökningsresultatet blivit 

annorlunda i negativ mening om studien gjorts på en och samma förskola då vi tror att 

intervjudeltagarna skulle ha svarat ungefär lika varandra. 

 

7.4 Resultatdiskussion 

7.4.1 Varför ska förskoleverksamheten individanpassas? 
 
Lisa och Helen anser att verksamheten ska anpassas för att alla barn lär på olika sätt, vilket de får 

stöd av i läroplanen. I läroplanen står att läsa att verksamheten ska utformas på sätt att varje enskild  

individ ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla barn har rätt att få lyckas, 

att göra framsteg och vara en del av barngruppen.  

För oss är det en självklarhet att alla ska få lyckas och göra framsteg, eftersom alla är individer med 

olika förutsättningar och behov. Av den orsaken anser vi att det är angeläget att individanpassa 

verksamheten i förskolan.  
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Förskolläraren Agda anser att det är viktigt att hitta rätt en nivå i verksamheten för att barnen ska 

utvecklas framåt, vilket även Vygotskij anser då han talar om ”proximala utvecklingszoner”.  Med  

det menar han utvecklingsutrymmen inom vilken inlärning är möjligt. Agda menar att varje individ 

varken ska under- eller överskattas utan en balans skall upprättas.  

Hon framhåller också vikten av samarbete med föräldrarna. På hennes förskola anser man att även 

barnens föräldrar ingår i verksamheten och att man därför måste bemöta även dem på olika sätt. 

SOU 1997:157 pekar på att det är avgörande att kunna samspela med föräldrarna för att barnets 

vistelse i verksamheten ska bli positiv. Vi instämmer i att bemötandet och samspelet med 

föräldrarna är minst lika viktigt som med barnet självt. Om inte samarbete med föräldrarna fungerar 

så känner barnet av detta och kan få en negativ inställning till förskolan.  

 

Till skillnad mot de övriga intervjudeltagarnas syn på individanpassningar så framhåller Sven 

vikten av anpassning efter utrymme och barngruppens storlek. Han menar att alla barn inte kan 

vistas på samma ställe vid samma tidpunkt. Sven arbetar också ofta med språkanpassningar på sin 

avdelning då hälften av barnen härstammar från andra länder. En språkanpassning som han 

framhåller är ljudträning för att främja uttalet.  

 

Vi finner det intressant med olika uppfattningar om varför verksamheten ska individanpassas. Innan 

studien hade vi samma åsikter som Lisa och Helen om varför verksamheten ska individanpassas, då 

de framhåller att individens behov och utveckling ska forma verksamheten. Nu i efterhand har vi 

fått en mer nyanserad bild om varför individanpassning ska ske. Det vi främst har i åtanke är vikten 

av att även samspela med föräldrarna för att vistelsen för barnet ska bli så bra som möjligt. 

Föräldrarna ska ha fullt förtroende för personalen för att känna sig trygg att överlämna barnet i 

deras händer. Lika intressant är det att ta del av Svens syn på individanpassning eller rättare sagt så 

framhåller han anpassningar av utrymme och barngruppens storlek framför att anpassa 

verksamheten efter det enskilda barnet. Det svaret var väldigt oväntat då vi hade erhållit betydligt 

andra svar, andra synsätt, från de övriga intervjudeltagarna om varför förskoleverksamheten ska 

individanpassas. Det gjorde studien mer intressant då vi fått en mer skiftande bild om vad 

individanpassningar kan betyda för olika förskollärare. 
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7.4.2 Vilka metoder används som hjälpmedel vid planering av individanpassningar av 
förskoleverksamheten? 
 
Medan det i Helens kommun är krav på att upprätta individuella utvecklingsplaner på varje enskild 

individ är det frivilligt i de övriga två kommunerna. Dock ska även Agdas avdelning börja upprätta 

individuella utvecklingsplaner. I Skolverkets (2004) Förskola i brytningstid påvisas olika syftena  

med individuella utvecklingsplaner som kan hjälpmedel vid föräldrasamtal och för att synliggöra 

barnets behov. Både på Helen och Agdas förskola ska de användas som dokumentation av varje 

barns utveckling, behov och framsteg. Dessa ska gemensamt med föräldrarna upprättas och följas 

upp vid nästkommande samtal. Agda anser föräldrarna kan användas som en resurs till 

förskollärarna då dessa oftast känner till sina egna barns behov och egenskaper bäst. 

 

De flesta av våra intervjudeltagare anser att det oftast sker individanpassningar i verksamheten sker 

omedvetet och rutinmässigt. När de ser att något barn är på väg att misslyckas så ändras uppgiften 

så varje barn får lyckas i stället. Alla våra intervjudeltagare berättar att de sker många diskussioner 

under dagens gång hur verksamheten ska utformas. I Skolverkets (2005) Allmänna råd om kvalitet i 

förskolan understryks vikten av att personalen diskuterar om barns utveckling och lärande kan 

synliggöras och följas upp. Personalen ska kunna sammanföra läroplanens mål med det praktiska 

arbetet i verksamheten, de ska kunna planera och genomföra en genomtänkt verksamhet som är 

anpassad för både för varje enskilt barn och för hela barngruppen. Verksamheten ska sedan 

utvärderas och sedan kritiskt granskas.  

 

Under våra intervjuer framkom det att alla diskuterade mycket inom sina arbetslag om hur 

verksamheten skulle utformas men bara en av deltagarna berättade att de gjorde en utvärdering 

varje eftermiddag med var och ett av barnen. Men i de övriga intervjuerna sades det inget om att de 

utvärderade sin verksamhet. Emellertid anser vi att det är betydelsefullt att utvärdera sin verksamhet 

för att kunna synliggöra vad som gick bra respektive dåligt under exempelvis en inplanerad 

aktivitet. Detta kan vara till hjälp för att utveckla sitt pedagogiska arbete. Även observationer av 

både barn och personal är ett bra verktyg för att synliggöra vad som händer och sker i 

verksamheten, t ex vilka behov barnen har och vad vi som personal kan förbättra oss på. Utan olika 

dokumentationer såsom observationer och utvärderingar kan det vara svårt att få en medvetenhet i 

sitt eget pedagogiska arbete. Dessa bör vi se som en del av det dagliga arbetet tillsammans med 

barnen, även som ett hjälpmedel vid planering av verksamheten för den ska kunna förbättras. 
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7.4.3 Vilka individanpassningar förekommer i förskoleverksamheten? 
 
Samlingar är något som anpassas efter barnen på både Helen och Lisas förskolor då dessa är något 

som inte passar alla. Helen poängterar att på hennes förskola förekommer inga samlingar i den 

klassiska bemärkelsen utan de har två samlingar, en för de yngre och för de äldre. På Lisas 

avdelning har man i stället sångsamling som hon tycker passar alla åldrar. Medan Helen menar att 

de finns andra tillfällen än i en samling att sjunga på. En annan anpassning som förekommer för att  

 

främja barnets individuella lärande och utveckling på flera av förskolorna är gruppindelningar. 

Dessa indelningar sker efter individernas behov och utveckling snarare än deras ålder.  

Enligt Skolverkets (2004) Förskola i brytningstid är det vanligt med gruppindelning när barnen 

utför olika aktiviteter för att synliggöra varje individ. Vi tycker ändå att det var intressant då Lisa 

berättade att pojken som inte klarade av att ha drama som fick ha rytmik i stället. Vi anser att man 

kanske inte har individanpassat dramaaktiviteten, utan det var ändå barnet som blev flyttat d v s han 

fick anpassa sig efter aktiviteterna.  

 

Annika anser att man ska ge barnet självkänsla som ett verktyg till sin egen tillvaro. Vilket även 

Agda menar då hon talar om att lyfta fram barnets bästa sidor för att stärka självkänslan. 

 

På Lisas avdelning försöker de att ha en så bred verksamhet som möjligt för att tillgodose alla 

individers behov. Hon påpekar att genom att ge barnen olika bitar skapande och lärande så har de 

lättare att hitta sin egen väg i lärandet och utveckling. 

 

Helen berättar att på deras förskola arbetar de mycket med barn inflytande. Varje eftermiddag så får 

barnen själva välja vilken aktivitet de vill göra, denna aktivitet utvärderas samma dag. De 

anstränger sig på den förskolan att vara så flexibla som möjligt och i den mån de kan följa barnens 

önskemål. Detta överensstämmer med hur Andersson (2001) beskriver Maria Montessoris 

förskolepedagogik. Hennes idéer baseras på att det måste finnas ett visst intresse och behov av 

verksamheten hos barnet för att den ska bli betydelsefull, helst ska det vara en självvald aktivitet. 

 

Det var intressant för oss att ta del av så många olika möjligheter att individanpassa verksamheten. 

Detta är något att ta med sig i det framtida yrket som förskollärare. Det som vi vill tillägga är dock 

att det är av stor vikt att personalen reflekterar över verksamheten och varför det utförs vissa 

aktiviteter, som exempelvis samlingar som förekommer på många förskolor. Barngruppens 

sammansättning kan se ut på många olika sätt från år till år eller t o m ändras från ena dagen till den  
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andra. Då är det viktigt att utforma verksamheten efter vilka barn som befinner sig där för tillfället 

inte göra samma saker år efter år utan förändringar. 

 

Vi anser att syftet med vår undersökning har uppnåtts. Intervjuresultaten har besvarat vår 

frågeställning om vilka individanpassningar som förskollärare gör i verksamheten för att främja 

varje individs lärande och utveckling.  

 

7.5 Fortsatt forskning 
 
Vårt förslag till framtida forskning inom området är att undersöka om detta med individanpassad 

verksamhet är något som även i framtiden kommer att spela en viktig roll i förskolan. Kan det vara 

så att det för tillfället är modernt att individanpassa verksamheten utifrån barnens önskemål och 

intresse? Något som är modernt nu och försvinner när något nytt tar vid? 
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Bilagor 

Missivbrev 

                                                                                                            Bilaga 1 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

 

”Förskolans verksamhet skall anpassas efter alla individer” (Lpfö 98) 

Förskolans uppdrag enligt läroplanen är att verksamheten skall utformas på så sätt att varje enskild 

individ ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla barn har rätt att få lyckas, 

göra framsteg och vara en del av barngruppen!  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur ni som förskollärare ser på att anpassa 

verksamheten utifrån varje enskilt barn. 

 

Vi är två studenter som studerar vid Högskolan i Gävle och läser lärarprogrammet, inriktning 

förskola. Detta är vår sista termin då vi också skriver examensarbete, där vill vi undersöka hur ni 

arbetar med anpassad verksamheten i förskolan. Vi hoppas att få ta del av Er kunskap och 

erfarenhet om hur just ni arbetar med att utforma Er verksamhet. 

 

Det är naturligtvis frivilligt att delta i vår undersökning. Svaren vi får kommer att behandlas 

konfidentiellt och inga namn på förskolor eller personal kommer att nämnas i examensarbetet.  

Inför vårt möte vore vi tacksamma om ni kunde fundera över följande frågeställningar: 

 

• Vad tycker du att anpassningar av verksamheten står för? 

• Varför ska verksamheten anpassas? 

• Finns det några situationer som kräver mer anpassning än andra? 

 

Vi tackar på förhand för visat intresse och ser fram emot givande intervjuer. Har ni några frågor - 

kontakta gärna oss. 

Med vänliga hälsningar 

Janet Fagerlund & Anna Wendin  

Telefonnummer: 

Mail adress:  

 



 

Intervjufrågor       Bilaga 2 

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

• Vad innebär anpassningar av verksamheten för dig? 

• Varför ska verksamheten anpassas? 

• Hur arbetar ni med anpassad verksamhet på er förskola? 

• Finns det några situationer som kräver mer anpassningar än andra? 

• Diskuterar och planerar ni anpassningar i verksamheten eller sker det per automatik*? 

– om ni planerar, vad utgår ni då ifrån? ( Exempelvis observationer, individuella 

utvecklingsplaner etc., etc. 

• Finns det några pedagogiska metoder att använda sig av, i så fall vilka? 

 

 

* Med automatik menar vi rutinmässigt eller omedvetet. 


