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SAMMANFATTNING  

Förskolan, det första steget i Sveriges utbildningssystem, bygger på strävansmål för 
verksamheten och i Förskolans läroplan, Lpfö 98, finns inga krav på individuella 
utvecklingsplaner. Bedömningar skall göras av verksamheten och inte av enskilda barn. 
Enligt aktuella studier tenderar utvecklingssamtalen att inriktas på bedömning av 
individen, samtidigt som andelen barn i behov av särskilt stöd har ökat i förskolan.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur individuella utvecklingsplaner uppfattas och 
används i förskolorna, samt om de som deltar i studien anser att andelen barn i behov av 
särskilt stöd har ökat i förskolan.  

För att få svar på våra frågeställningar har vi arbetat med såväl intervjuer som enkäter. 
Vi har intervjuat 8 förskollärare, medan 26 förskollärare och 3 rektorer svarat på enkät.  

Huvudresultatet i undersökningen visar att majoriteten har en positiv inställning till 
individuella utvecklingsplaner i förskolan. De används både som redskap i 
vardagsarbetet på individ- och gruppnivå och som en kombination av vardagsredskap 
och dokument i samband med utvecklingssamtal.  

En tredjedel av de tillfrågade menar att det skett en ökning av antalet barn i behov av 
särskilt stöd, medan en tredjedel anser att så inte är fallet. De återstående vill eller kan 
inte ta ställning till frågeställningen. Det stora flertalet av de tillfrågade är eniga om att 
antalet barn i förskolegrupper är för stort i förhållande till antalet vuxna och anser detta 
vara orsaken till ökningen av andelen barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 
Undersökningen tyder alltså på att denna ökning mera beror på organisationen än på de 
enskilda individerna.   

Sökord: 
Individuella utvecklingsplaner, förskola, barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik. 
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FÖRORD  

Först och främst: Ett varmt TACK till alla som ställt upp på intervjuer och svarat på 

enkäter! Utan Er hade vi inte kunnat genomföra vår undersökning. Vi vill gärna även 

rikta ett stort TACK till våra familjer som tålmodigt accepterat att examensarbetet under 

lång tid haft högsta prioritet. TACK också till vår handledare Anita Söderlund som varit 

tillgänglig och gett oss av sin tid då vi har behövt det och som varit ett ovärderligt stöd 

under arbetets gång. Även vår basgrupp har bidragit till fördjupade kunskaper och 

värdefullt stöd vid våra gemensamma handledningstillfällen, så TACK ska Ni ha.  

Skolverkets utvärdering (2004) rör bl.a. individuella utvecklingsplaner och den påpekar 

också att barn i behov av särskilt stöd har ökat i förskolan i många kommuner. 

Skolverket skriver att en eventuell orsak till ökningen kan vara de individuella 

utvecklingsplanerna. Detta fångade vårt intresse och vi ville veta mera och fördjupa oss 

inom detta område. Arbete med individuella utvecklingsplaner är dessutom aktuella 

teman i våra respektive hemkommuner.  

Vår grundutbildning är förskollärare och vi har båda arbetat inom förskola, skola och på 

fritidshem. För närvarande arbetar vi som specialpedagog respektive uppdragspedagog 

inom förskolan. Vi är båda intresserade av ord, både deras betydelse och tolkningen. 

Ord får olika betydelse beroende på hur de tolkas och vad är det som avgör att en viss 

tolkning är ”rätt”? Examensarbetet gav oss chansen att fördjupa oss i styrdokument och 

aktuell teori på området, samt att göra en undersökning på några förskolor med just 

tolkningsperspektivet som grund.  

Vi är båda delaktiga i alla områden i examensarbetet, vilket varit lärorikt och roligt och 

vi hoppas att vårt arbete ska väcka tankar och diskussioner på området och inte enbart 

vara ett examensarbete!  

Mars 2007 

Gunilla Viper och Sirpa Wedman-Bragner     
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INLEDNING  

Individuella utvecklingsplaner och individuell planering är en växande företeelse i 

samhället, inom såväl förskola, skola som arbetsliv. Vallberg Roth och Månsson (2005) 

skriver att fenomenet individuella utvecklingsplaner började dyka upp i förskolan och i 

skolans värld i slutet av 1990-talet som en ny form av dokumentation, där förskollärare 

och lärare skulle dokumentera, synliggöra och beskriva barns utveckling.  

Enligt beslut av regeringen ska varje elev i grundskolan ha en individuell 

utvecklingsplan från och med 1 januari 2006. I och med detta har frågor om individuella 

utvecklingsplaner för barn i förskolan uppmärksammats på nytt. Skolverket skriver i ett 

PM (2006) att: ”Förskolan omfattas inte av någon motsvarande förordning. Inte heller i förskolans 

läroplan finns krav på att upprätthålla individuella utvecklingsplaner.” (s. 1)  

Förskolans mål är formulerade som mål att sträva mot och måluppfyllelse rör 

verksamheten och inte det enskilda barnets utveckling och lärande. Samtidigt 

skriver Skolverket att det är viktigt att förskolepersonalen följer det enskilda 

barnets utveckling och lärande tillsammans med föräldrarna och att särskilt 

uppmärksamma barn som är i behov av olika stöd. Detta uttrycks på följande sätt i 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98): ”Arbetslaget skall… föra fortlöpande samtal med barnens 

föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 

utvecklingssamtal. (s. 12) Samt att ”… särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling.” (s. 10)   

Ett sätt att tolka texterna i Lpfö 98 och Skolverket (2005) kan å ena sidan vara att 

utvärdering och bedömning av enskilda barns prestationer inte är önskvärt. För att å 

andra sidan kunna utforma stöd för de barn som behöver det, är det nödvändigt att se 

och uppmärksamma individen i sitt sammanhang i gruppen och verksamheten.   

Funderingar kring dessa något motsägelsefulla texter i Lpfö 98 och Skolverket (2005), 

samt tolkning av dem väckte intresset för utforskning av fenomenet individuella 

utvecklingsplaner i förskolan både ur ett pedagogiskt och specialpedagogiskt 
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perspektiv. Resonemanget balanserar mellan att se, hjälpa och bedöma individen och att 

ändock inte bedöma individen utan verksamheten. Hur ska våra styrdokument tolkas och vem 

har tolkningsföreträde?  

Vår erfarenhet är att de flesta förskolor som vi har kontakt med använder sig av 

individuella utvecklingsplaner på ett eller annat sätt. Med denna uppsats vill vi genom 

intervjuer och enkäter med förskollärare och rektorer få en förståelse för hur arbetet 

med de individuella utvecklingsplanerna utförs och uppfattas i verksamheterna.  

Skolverkets utvärdering (2004) visar att resurser till barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan har ökat. Vi vill även undersöka vad förskollärare och rektorer anser om detta 

och vilka tankar de har om eventuella orsaker. Skolverket anger som en anledning att 

det kan finnas ett samband mellan de individuella utvecklingsplanerna och ökningen av 

behovet av särskilt stöd.  

Fortsättningsvis kommer vi att använda förkortningen IUP för individuella 

utvecklingsplaner.  

Definitioner    

Enligt Nationalencyklopedin (2006-10-16) definieras orden enligt följande:  

Individuell – ”som gäller enskilda varelser särskilt människor, ofta tillhörande viss grupp men 

betraktade en i sänder.”  

Utveckling – ”medan termen förändring är värdeneutral i den meningen att en förändring ägt rum utan 

att ta ställning till om den är bra eller dålig, förutsätter utveckling i regel ett ändamål. Man antar ofta att 

utvecklingen sker från ett lägre och mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat. 

Därmed kommer värderingar öppet eller förtäckt in i resonemanget.”  

Plan – ”genomtänkt handlingsprogram för att nå ett visst mål.” 

(Nationalencyklopedin, 2006-10-16)  
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Enligt Skollagen (1985:1100) definieras ”barn i behov av särskilt stöd” enligt följande: 

Kapitel 2. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  

§ 3 Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen skall utgå från varje barns behov. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. (Lag 1997:1212)                     
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TEORETISK BAKGRUND  

Själva begreppet IUP är en relativt ny företeelse i förskolan och därför finns det inte 

mycket forskat omkring detta fenomen. Men det har alltid förekommit samtal med 

föräldrar om barnets utveckling i förskolan och då ofta i form av muntliga samtal. Hur 

dessa samtal utformats och genomförts har varierat. Förskolan, liksom innehållet i 

förskolan är präglat av sin historia och den gällande aktuella samhällssynen och 

tidsandan. För att få en förståelse för dagens IUP redovisas kort en historisk 

tillbakablick på förskolan och hur samhället i stort såg ut under respektive period.  

Förskolans historik 

1800-talet  

Historiskt sett kan dagens förskola se sin start med början kring 1800-talet. I Sverige 

skeddestora förändringar rent samhällsmässigt, då allt fler människor flyttande in till 

städerna där arbete fanns på fabrikerna. Sverige befann sig i övergången från att ha varit 

ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Avstånden till släkt och andra 

familjemedlemmar och att arbetet var på annan plats än hemmet förde med sig att 

barnen blev utan tillsyn, när både män och kvinnor arbetade på fabrikerna. Detta 

innebar att barnen, främst de ensamstående mödrarnas barn, lämnades ensamma och 

gatorna blev barnens tillhåll med bl.a. tiggeri som följd. Tillsyn för de yngre barnen 

började skapas och formas och i Sverige nämns främst småbarnskolor och barnkrubbor. 

Under denna tidsperiod hade kyrkan med sin kristendom stor makt över familjerna och 

den kristna uppfostran av barnen blev kännetecknet för institutionerna. (Tallberg 

Broman, 1995, Vallberg Roth, 2001)  

Grundidéerna till småbarnsskolorna som startades i mitten av 1800-talet togs från bl.a. 

England och Frankrike. Institutionerna var inriktade på att ta hand om barn som var utan 

tillsyn och i åldrarna 2-6 år. Syftet var att lära barnen olika skolämnen, renlighet, lydnad 

och moral. Några år senare startade de första barnkrubborna i Sverige, där barnen var 
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mellan ca 3 månader – 6-7 år. Det var främst de fattiga och ensamstående mödrarnas 

barn som fick dessa få heldagplatser. Den främsta uppgiften var att skydda barnen från 

vanvård och de utgjorde i princip förvaring medan föräldrarna/mödrarna arbetade i 

fabrikerna. Småbarnsskolorna och barnkrubborna var beroende av ekonomiskt stöd från 

överklassen och andra välgörare. (Tallberg Broman, 1995, Vallberg Roth, 2001)  

Slutet av 1800-talet – mitten av 1900-talet  

Förvaring av barn på barnkrubborna började kritiseras och en av kritikerna var Friedrich 

Fröbel. Hans syn på barn och pedagogik var mindre i undervisningssyfte, och barnet 

skulle inte skolas utan mer uppfostras, ledas och utvecklas. Verksamheten skulle vara 

till för alla barn, både pojkar och flickor i alla sociala grupper. (Tallberg Broman, 1995)   

I Sverige dominerade Fröbels tankar, ofta kallad barnträdgårdspedagogiken, under 

denna tidsperiod och de främsta representanterna för Fröbelpedagogiken var systrarna 

Maria och Ellen Moberg. De grundade Fröbelseminariet i Norrköping 1902. (Gars, 

2006, SOU 1997:157)  

Fröbel ansåg att barndomen var den mest betydelsefulla perioden i en människas liv, att 

barnet var ett unikt väsen som behövde god vård och goda utvecklingsbetingelser och 

för första gången börjar begreppen som bl.a. åldersmognad och barnets stadium 

förekomma. Det centrala i hans lära var leken, naturupplevelser, husliga sysslor, sång, 

rörelse och koncentrerat arbete främst matematik. Fröbel ansåg även att hemmet och 

mamman hade en stor betydelse för barnets utveckling, så viss del av arbetet för 

ledarinnan på barnträdgårdarna bestod i att vara mammornas rådgivare i fråga om 

kunskap om barnen, barnuppfostran, tips på sysselsättningar och lekmaterial. (Tallberg 

Broman, 1995)  

Runt 1930-talet började psykologin få större betydelse i samhället och i slutet av denna 

tidsperiod började verksamheten ändra karaktär från att ha varit främst 

socialpedagogisk, med fokusering på goda egenskaper och det som fungerade till att bli 

mer socialpsykologisk med betoning på det som föll utanför ramen och inte fungerade. 

Alva Myrdal hade en betydande roll i den utvecklingen som debattör och politiker. Hon 
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grundade 1936 Socialpedagogiska Seminariet i Stockholm och verkade som rektor där. 

(Gars, 2006) 

Myrdal inspirerades och införde Arnold Gesells utvecklingspsykologiska teorier i 

förskolans pedagogik. Gesells teorier användes i förskollärarutbildningen ända fram till 

1970-talet. Enligt Gesell skulle den inre mognaden inväntas, eftersom barns beteende 

berodde på utvecklingen av den inre mognaden. Det sociala barnet framträdde vid 4-

årsålden och först då ansågs barnet ha utbyte av andra barn, vilket påverkat 

inställningen till yngre barns vistelse i förskolan. (SOU, 1997:175)  

I mitten av 1940-talet hade två typer av barnverksamhet växt fram och dessa ansågs 

uppfylla olika syften, daghemmen med heldagsverksamheten var till för ”moderns rätt att 

yrkesarbeta” och lekskolorna med halvdagsverksamheten var till för ”barnets behov”. 

(Tallberg Broman 1995, Vallberg Roth 2001)   

Mitten av 1900-talet till 1990  

Samhällsutvecklingen på 1950-talet medförde att alla samhällsklasser fick det bättre 

rent ekonomiskt och mer egen fritid. Socialstyrelsen hade huvudansvaret för 

barnverksamheten och synen på förskola/daghem började förändras från välgörenhet för 

de svagare till en offentlig sektor, där barnomsorgen hade en betydelsefull funktion i 

samhället och dessutom var viktig ur ett jämlikhetsperspektiv. Men det skulle ändå 

dröja flera årtionden innan daghem/förskola ansågs som något positivt och gynna 

barnen. Den stora ökningen av antalet förskoleplatser skedde i slutet på 1970-talet och 

under 1980-talet. (Tallberg Broman, 1995, Vallberg Roth, 2001)  

Med Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) i början av 1970-talet tog en ny diskussion 

fart. Barnomsorgen var inte enbart till för familjen, utan ansågs viktig för barnets 

utveckling. Barnet skulle sättas i centrum och den pedagogiska verksamheten skulle 

bygga på ett vetenskapligt förhållningssätt. Dessa vetenskapliga teorier har sin grund i 

flera olika utvecklingsteorier (inlärningspsykologisk, psykoanalytisk och kognitiv 

utvecklingsteori) som alla har interaktion som ett gemensamt drag. Jean Piagets 

utvecklingspsykologiska teori och Erik Homburger Eriksons socialpsykologiska teori 
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har haft stor betydelse för Barnstugeutredningen. Piagets teori handlar i korta drag om 

att barnets logiska tänkande och moral utvecklas i olika stadier och att barnet från 

födseln inte har några logiska tankestrukturer, utan de utvecklas i samspel och miljön 

och barnets mognad påverkar utvecklingen. En förenklad beskrivning av Eriksons 

socialpsykologiska teori är att barnets utveckling sker i stadier, starkt påverkad av sin 

omgivning. (SOU, 1997:157, SOU 1972:26)   

Huvudprinciperna i Barnstugeutredningen definieras enligt följande:  

 

inlärning och utveckling sker alltid och överallt, inte bara i tillrättalagda inlärningssituationer 

 

omvårdnaden om barnen är av stor pedagogisk betydelse 

 

lek och temainriktat arbetssätt hjälper barnen att förstå sin omvärld 

 

verksamheten skall knyta an till barnens egna erfarenheter och kunskaper 

 

både individen och gruppen måste uppmärksammas (SOU 1997:157, s. 26)  

Dessa principer låg till grund för det Pedagogiska programmet som gavs ut våren 1987, 

där tre ämnesövergripande områden Natur, Kultur och Samhälle utgjorde förskolans 

arbetsområden för verksamheten. (SOU 1997:157) Verksamheternas syfte blev mer i 

form av demokrati och allsidig personlighetsutveckling, där barnets psykosociala 

utveckling och självständighetsfostran skulle stå i fokus. Från att tidigare förmedlat tro, 

tradition och moral skulle barnen under denna period få veta hur allting var och förhöll 

sig i verkligheten. (Vallberg Roth, 2001)  

Förskolans mål skall ge uttryck för samhällets syn på, om omsorg om varje barn i dess rätt till 

goda utvecklingsmöjligheter. Målet skall ge uttryck för en framtidssyn. En sådan syn skall 

innebära att vård och fostran av barnet i hem och i förskola måste relateras till den blivande 

vuxna människans utvecklingsmöjligheter i hennes ömsesidiga förhållande till samhälle och 

dess utvecklings förändring. (SOU 1972:26, s. 18)  

Från 1970-talet har forskning och teorierna kring hur barn är och hur deras utveckling 

kan förstås ändrats betydligt. Grundtankarna är bl.a. att barns utveckling inte kan ses 

som något fristående, utan utvecklingen sker i processer mellan personer, både barn och 



  

11

 
vuxna. Barnet är självt aktivt i sin egen utveckling redan från födseln. Dessutom 

inverkar historia, kultur, samhälle och uppväxtvillkor på barns utveckling. Eftersom 

dessa förutsättningar ständigt förändras, måste även kunskapen om barn alltid 

uppdateras och den kunskapen ska ses som en process istället för en färdig produkt. 

(Sommer, 1997)   

1990 till idag  

Inte förrän nu på 2000-talet får begreppet förskola fäste för verksamheterna som tidigare 

kallats daghem, dagis, barnomsorg och lekskola, trots att begreppet infördes i samband 

med Barnstugeutredningen 1972. Den 1 juli 1996 tog Utbildningsdepartementet över 

ansvaret för förskolan från Socialdepartementet och sedan dess har förskolan varit första 

steget i Sveriges utbildningssystem. Förskolan fick sin första läroplan 1998, Lpfö 98, 

och den är bindande för alla förskolor. Ett av syftena med den var att alla förskolor runt 

om i landet skulle bli likvärdiga med hög kvalitet. Läroplansmålen är strävansmål som 

anger vad ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar” och är mer individualiserad än vad 

som förekommit tidigare med fem övergripande områden: 

 

Normer och värden 

 

Utveckling och lärande 

 

Barns inflytande 

 

Förskola och hem 

 

Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem (Skolverket, 2004, s. 11)  

Vallberg Roth (2001) beskriver dagens läroplansperiod för ”Det situerade världsbarnets plan”, 

vilket genomsyrar det postindustriella samhället vi lever i idag med individuella behov, 

val och ställningstaganden, med nya snabba kommunikationsformer, med många olika 

kulturer och närheten till världen med följande beskrivning:  

Världsbarnets rätt, kompetens och barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Även om barnen 

inte varit med och formulerat de globala, nationella, kommunala och lokala planerna uttrycks nu 

mål om att de ska vara medkonstruktörer i samtal och i utformandet av sina egna individuella 

utvecklingsplaner. (s. 264) 
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TIDIGARE FORSKNING OCH 
SKOLVERKETS RAPPORTER 

Individuella utvecklingsplaner och 
dokumentation  

Begreppet individuell utvecklingsplan  

För att försöka förstå varför begreppet IUP i förskolan har uppkommit och var det 

kommer ifrån, presenteras kort vad som finns i olika dokument före läroplanen och i 

samband med läroplanens genomförande. I förslaget till läroplan för förskolan 

(SOU1997:157) ”Att erövra omvärlden” förekommer inte begreppet individuell 

utvecklingsplan, men däremot individuell planering:  

För planering, genomförande och uppföljning av arbetet när det gäller det enskilda barnets 

utveckling  och lärande skall en individuell planering göras. Den individuella planeringen skall 

vara ett stöd för personalen, inte minst i utvecklingssamtalen med barnets 

föräldrar/vårdnadshavare. (s. 130)  

Kravet på individuell planering för varje barn som uttrycktes i förslaget till läroplan togs 

bort i den slutgiltiga Lpfö 98. För att implementera läroplanen på förskolorna användes 

i stor utsträckning ett studiematerial av Wiklund och Jancke (1998) vid namn Förskolans 

läroplan, Analys och tolkning av Lpfö 98. I den används begreppet individuell utvecklingsplan, 

vilket numera är vedertaget inom förskolan. Författarna skriver:   

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

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

utvecklingsplan. Genom utvecklingssamtalen kommer även föräldrarnas kunskaper om de egna 

barnen till nytta. Den individuella utvecklingsplanen upprättas gemensamt av personal och 

föräldrar och blir ett stöd för båda parter i samarbetet kring barnet. Utvecklingsplanen har 

observationer av det aktuella barnet som grund, och naturligtvis även utvecklingssamtalet (där 

kanske också barnet deltar). Nästa utvecklingsplan baseras på den föregående. De individuella 

utvecklingsplanerna ligger självklart till grund för avdelningens planering. Med hjälp av 

utvecklingsplanerna åstadkommer vi en verksamhet som bygger på varje enskilt barn i gruppen. 

Just dessa barn, precis som läroplanen säger. Med tiden kommer utvecklingsplanerna, 

tillsammans med avdelningens planeringar, att utgöra en värdefull dokumentation över det 
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enskilda barnets utveckling och lärande liksom över verksamhetens genomförande och 

utveckling. (s. 12)  

Förskola i brytningspunkt   

År 2002 - 2003 genomförde Skolverket en utvärdering av förskolan med titeln Förskola i 

brytningspunkt, Nationell utvärdering av förskolan (2004) med syfte ”att belysa hur förskolan 

utvecklats efter reformen och studera reformens betydelse för denna utveckling” (s. 13) där bl.a. IUP 

och annan dokumentation som är av vikt att känna till nämns.  

I och med läroplanens inträde fick förskolan tydligare krav på dokumentation av 

verksamheten och det var också ett sätt att synliggöra verksamheten. Skolverkets 

utvärdering visar att dokumentation i olika former som bl.a. portfolio, olika pärmar, 

löpande anteckningar, observationer och utvecklingsplaner blev ett vanligare inslag i 

förskolan efter 1998. Dokumentationen användes främst vid utvecklingssamtalen med 

föräldrarna. Utvärderingen visar också att numera finns större fokus på lärandet och att 

förskolan arbetar mer individualiserat än tidigare.   

Skolverket menar att utbildningssystemets mål och resultatstyrning har fått 

konsekvenser för förskolan i sitt sätt att se på bedömning. Det har blivit allt vanligare att 

observera och dokumentera enskilda barn och vad barnen uppnår. Detta blir ett mått på 

verksamhetens kvalitet och gränsen mellan strävansmål och uppnåendemål blir oklar. 

Läroplanen ställer i viss mening krav på ett mer individualiserat arbetssätt p.g.a. 

formuleringen av strävansmålen: ”att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar….” Detta 

kan i sig bidra till att IUP har blivit allt vanligare i förskolan och Skolverket (2004) 

skriver:    

Skolverket anser att det finns problematiska inslag i den pågående utvecklingen. Att utvärdera 

enskilda barns prestationer i relation till uppnåendemål strider mot läroplanens och reformens 

intentioner. Därför är det angeläget att skillnaderna mellan uppnåendemål och strävansmål 

tydliggörs och blir föremål för en fördjupad diskussion på olika ansvarsnivåer i systemet. Det är 

också angeläget att utveckla utvärderingsmodeller med strävansmålen som grund. (s. 181)  
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Pramling och Sheridan (2004) har gjort en undersökning på förskolor i 21 stadsdelar i 

Göteborg. De undersökte bl.a. vilken betydelse läroplanen fått för förskolan och fann 

följande:  

Almost everybody talked about how the curriculum has contributed to the teacher´s awareness 

about how children learn. The rhetoric, totally in line with the curriculum in terms of the 

competent child, the learning processes, listening to children’s voices, developing children’s 

thinking, making children aware of their own learning etc. is obvious. (p. 15)  

However, when the dialogue focused on the purpose of preschool and what one should expect 

children to learn, the picture became more traditional expressed in the developmental 

psychological terms, such as children are expected to develop social, emotional and motor 

skills. Very seldom did anyone mention that children are supposed to develop an understanding 

of specific aspects of the world around them, which actually is the case in the curriculum. (p. 16)  

Pramling och Sheridan (2004) och Skolverkets utvärdering (2004) visar att förskolan i 

Sverige befinner sig i en brytningspunkt och det uppstår problem när gammalt och nytt 

möts. I förskolan finns en tradition, där bedömningen av verksamheten har gjorts av 

helheten, hur barn utvecklas enskilt, i grupp och i sitt samspel. Den traditionen ska nu 

sammanlänkas med de nya kraven på att synliggöra resultat och tydliggöra 

måluppfyllelse genom att utvärdera förskolans strävansmål. Lärandet finns med som 

något nytt i uppdraget och har fått en allt större roll, då en av intentionerna med 

läroplanen var att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. Skolverkets utvärdering 

(2004) betonar dock att lärandet som innehåll inte får överväga i verksamheten, utan 

”omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet”. Det är av vikt att ledningsansvariga 

och pedagoger har diskussioner kring lärande och utveckling för förskolebarn och 

vilken roll IUP ska ha i förskolan. Skolverket skriver:   

En ökad individualisering kan ha goda effekter om enskilda barns behov, förutsättningar och 

intressen blir mer synliga och om personalen använder denna kunskap för att anpassa 

verksamheten till att barn är olika. Men samtidigt finns det också en risk att utvecklingsplanerna 

(eller andra former av kartläggningar), trots att intentionerna från början varit något annat, i 

praktiken mer kommer att fokusera barnens brister och blir ett instrument för normalisering, där 

det enskilda barnet bedöms utifrån vad man förväntar sig att barn i allmänhet ska kunna vid en 

viss ålder. (s. 182)  
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Varför individuella utvecklingsplaner?  

Liksom i Skolverkets utvärdering (2004) framkommer i avhandlingen Varför individuella 

utvecklingsplaner? av Ingela Elfström (2005) att arbetet med IUP påbörjades i och med att 

förskolan fick en egen läroplan och att kraven på dokumentation ökade. Hon ser två 

typer av IUP i sin undersökning. Den ena typen av dokumentation går igenom varje 

barns förmågor på flera områden enligt utvecklingspsykologiska teoristadier för en 

bedömning om åldersadekvat beteende eller norm. I den andra typen av dokumentation 

utgörs bedömningarna mer av frågor hur, när och i vilka situationer barnet visar 

förmågor enligt läroplanens rubriker. Där har pedagogerna inte ett avprickningssystem 

när barnen uppnått en viss färdighet, men Elfström anser ändå att deras barnsyn bygger 

på utvecklingspsykologins teoristadier. Detta innebär att barnet utvecklas enligt vissa 

förutbestämda stadier utan hänsyn till relationer, samspel och att barnet ska bedömas 

och mätas efter dessa kriterier. Hon skriver också att många pedagoger upplever att IUP 

inte räcker vid utvecklingssamtalen. För att ge en tydligare bild av barnet i förskolan 

använder sig pedagogerna även av portfolio och annan dokumentation om barnet vid 

temaarbete/grupper o.s.v.  

Elfström (2005) är alltså kritisk till IUP som de är utformade i hennes 

undersökningsgrupp, p.g.a. att barnsynen i dessa främst har en utvecklingspsykologisk 

grund. Hon skriver att då pedagoger ställer en fråga om barnet, bör det också finnas en 

motfråga om vilka möjligheter och tillfällen verksamheten har gett barnet till detta. 

Granskningen skall, istället för att riktas mot det enskilda barnet, främst riktas mot 

pedagoger och planeringarna som pedagogerna gör för verksamheten och synliggöra 

sammanhangen i mötet mellan barnet och förskolan. Elfström vill hellre kalla 

dokumenten för individuell planering och ”istället för att fundera över, observera och upptäcka 

hur barnet ÄR, behöver vi börja studera hur barnet skapas/skapar sig och hur relationer, samband och 

processer fungerar i ett pedagogiskt sammanhang”. (s. 146-147)   

IUP – nygammalt påfund?  

Ingrid Pramling (2006) har också synpunkter på dagens IUP. Hon skriver i 

Förskoletidningen 3/2006 i artikeln ”IUP – nygammalt påfund?” att IUP som begrepp är nytt, 
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men hon menar också att så länge det har funnits barn i förskolan har barnens 

utveckling och barnens lärande följts av deras lärare. I och med att förskolan fick sin 

läroplan förtydligades kravet på pedagogisk dokumentation för att synliggöra 

verksamheten och vidareutveckla förskolans kvalitet. Pramling skriver att 

dokumentation är observation: ”Att dokumentera något är praktisk taget omöjligt utan att observera. 

Observera gör vi alltså lika mycket idag som vi tidigare gjort!” (s. 25) Hon menar att dokumentation, 

observation och de individuella utvecklingsplanerna är nära relaterade till varandra. 

Tidigare hade förskolan de utvecklingspsykologiska teorierna som grund för att 

observera och dokumentera barn. Idag när synsättet på barn och lärande är ett annat 

borde nya verktyg ha skaffats fram som är grundade på de nyare teorierna. Eftersom 

detta inte finns kan det också bli vissa svårigheter med dokumentationen. Pramling 

skriver: ”Självklart kan och ska man dokumentera för att följa barns lärande och utveckling och för att 

följa verksamheten. Men det finns ingen universalmetod!” (s. 27)  

Pramling (2006) hävdar att en IUP måste innehålla det hon kallar lärandets objekt, där 

läroplansmål, process och resultat ingår. Strävansmål som finns förankrat i läroplanen 

måste få en innebörd för pedagogerna, som i processen ska organisera verksamheten 

och erbjuda barnen möjligheter och utmaningar till utveckling i sin vardag på olika sätt. 

Därefter ska pedagogerna ta reda på resultatet av processen och ge barnen tillfälle att 

visa vad de fått för erfarenheter av processen och därigenom även få kännedom om 

barnens lärdomar. Pramling anser att det blir missvisande att beskriva ett barn i en plan 

om inte läroplansmål, verksamhet och relationer ingår, då sociala och kulturella 

erfarenheter är av betydelse lärandet. Hon fortsätter:  

IUP är ett nytt begrepp, men fenomenet att observera och dokumentera barn har alltid funnits – 

och i detta ligger ett värderande, vare sig man vill se det eller ej. Men vi har ju en läroplan som 

pekar ut riktningen, vi har värderingar och teoretiska perspektiv som ska styra. Det blir barns 

perspektiv som måste vara det centrala i all dokumentation. Och det gäller både i hur denna 

dokumentation gestaltar gruppen som helhet i förskolans miljö och i de individuella pärmarna, 

portfolios eller vad man kallar det som man samlar om varje barn. (s. 27)  

Pramling (2006) menar att det viktigaste med dokumentationen är att det ska stödja 

barnets lärande och intressen och att det ska leda till en meningsfull verksamhet för 
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barnen. Hon skriver att det är vissa frågor som pedagogerna bör ställa till sig själva 

angående arbetet med IUP och dokumentation:   

Vad använder vi dessa till? Hur kan den plan eller dokumentation jag gjort stödja varje barn i 

hans eller hennes lärande och leda till en meningsfull verksamhet? En annan fråga är: Hur får 

vi en så sann bild som möjligt av barnet, förmågor och lärande? (s. 27)  

Individuella utvecklingsplaner och barn i behov 
av särskilt stöd  

Enligt läroplanen och skollagen har förskolan ett särskilt ansvar för barn i behov av 

särskilt stöd, men det är oklart vilka dessa barn är. I Lpfö 98 finns följande texter:   

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar. (s. 5)   

Dessutom ska alla som arbetar i förskolan ”särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av 

olika skäl behöver stöd i sin utveckling”. (s. 10)  

Enligt Skollagen (1985:1100) definieras barn i behov av särskilt stöd enligt följande: 

Kapitel 2 

§ 3 Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen skall utgå från varje barns behov. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Lag (1997:1212)  

Salamancadeklarationen (2001) från 1994 betonar i riktlinjerna för prioriterade 

områden, betydelsen av förskolans inriktning bl.a. ”att stärka alla barns möjligheter att 

tillgodogöra sig reguljär undervisning”. (s. 38) Hur skolan kan lyckas med integrering är 

avhängigt av om de små barn som har särskilda undervisningsbehov identifieras, 

bedöms och stimuleras på ett tidigt stadium. 
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Skolverket (2004) skriver: ”Det finns dock ingen entydig definition av vilka barn som omfattas av 

begreppet barn i behov av särskilt stöd.”  (s. 109) De refererar i sin tur till Socialstyrelsens 

definition som anser att barn i behov av särskilt stöd kan ha en rad olika behov och att 

barn med synliga funktionshinder utgör endast en liten del:  

En betydligt större grupp utgörs av de barn som har diffusa och svårttolkade problem. Det kan 

gälla barn med olika typer av funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser med biologisk 

bakgrund, exempelvis koncentrationssvårigheter och motorisk -perceptuella svårigheter eller 

inlärningssvårigheter. Det kan också gälla barn med känslomässiga och/eller psykosociala 

svårigheter samt barn som far illa. (s. 109)  

Skolverkets utvärdering (2004) visar att antalet barn i behov av stöd har ökat sedan 

1999, mest i storstadsområdena. Skolverket redovisar tre möjliga förklaringar till detta.  

Den första är att förskolans relativt goda kvalitet har försämrats p.g.a. större 

barngrupper och färre personal. Utvärderingen pekar på att vissa barn blir mer synliga 

och framträder mer i dagens stora barngrupper, vilket förskolan kunde hantera tidigare 

utan att kalla dessa barn för barn i behov av särskilt stöd.   

Den andra möjliga förklaring som ges är att allt fler barn har sämre uppväxtvillkor än 

tidigare med förklaringar som bl.a. att föräldrar har mindre tid för sina barn och en ökad 

stress i samhället.   

Den sista möjliga förklaringen som anges i utvärderingen är att ökningen kan bero på 

tolkning av läroplanens krav på dokumentation av det individuella barnets lärande och 

utveckling. Det har blivit vanligare att kartlägga och observera enskilda barns 

utveckling och en konsekvens kan vara att ”normalspannet” krympt och att fler barn 

därför anses vara i behov av särskilt stöd. Att tidigt upptäcka behovet av stöd är viktigt, 

men resurserna ute i kommunerna anses ofta vara otillräckliga. (Skolverket, 2004 s. 

172)  
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Normalspannet  

Någon utförligare förklaring av vad som menas med ”normalspannet” ger dock inte 

Skolverket (2004) i sin utvärdering. Däremot uttalas farhågor att IUP eller andra 

kartläggningar kan bli ”ett instrument för normalisering, där det enskilda barnet bedöms utifrån vad 

man förväntar sig att barn i allmänhet ska kunna vid en viss ålder”. (s.182) Skolverket preciserar inte 

vilka teorier som de anser ligger som grund för vad ”barn i allmänhet ska kunna vid en viss 

ålder”.   

Börjesson och Palmblad (2003) skriver att ordet normalt kan betyda ett tillstånd som är 

regelmässigt, vanligt, typiskt och ordinärt. Det kan också betyda önskvärt, idealt och 

eftersträvansvärt. De konstaterar att för att kunna fastställa att barn är avvikande måste 

man kunna påvisa barns normala utvecklingsmönster. De menar att trots hundra år av 

kunskap och insamlande av kunskap finns det knappast en helt samstämmig, förenlig 

vetenskaplig kunskapsbas som påvisar barns normala utveckling.  

Även Sommer (1997) belyser detta i ”Barndomspsykologi”:   

En tidsenlig och gedigen psykologisk modell om barns utveckling – som dessutom tar hänsyn 

till samhälle, kultur, social nätverk, personliga relationer och den psykologiska dynamiken i 

detta – finns faktiskt inte. (s. 197)  

Sommer (1997) drar en skiljelinje i tid kring tänkande på barn och deras utveckling. 

Tiden före 1960 gällde stora generella teorier, främst utvecklingspsykologiska, där alla 

barn utvecklades efter visa fastställda stadier, i given ordning utan hänsyn till 

omgivningen. Tiden efter 1960 kallar Sommer för ”de många och tvärvetenskapligas 

miniteoriers tid”. (s. 7) Han anser att barns utveckling inte kan ses som något fristående, 

eftersom historia, samhälle och kultur inverkar på varje enskilt barns utveckling. 

Sommer menar också att barnet självt deltar aktivt i sin egen utvecklingsprocess och all 

barndomspsykologisk forskning är mer uttryck för en process än en färdig produkt. 

Sommer refererar bl.a. till Giddens om nutidens synsätt på teorier och kunskap:   
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…stora delar av vår hittillsvarande  teoretiskt baserade kunskap måste rubriceras som   

”historisk kunskap” om barn från en annan tid; en fond av kunskap med försvagad 

tolkningskraft. Varje etablerad kunskap hotas redan av det faktum att vi alltid vet för lite om det 

vi menade oss veta någonting om och därför måste veta mer om; och det dyker hela tiden upp 

nya förhållanden som vi inte visste någonting om. (s. 13 och s. 17)   

Sommer (1997) fortsätter: ”Begreppen barn och barndom är som tidigare nämnts svåra att förstå 

lösryckta från det historiska, kulturella och normativa sammanhang – varje tid har sitt barn”. (s. 18) 

Sommer hävdar att problemet i vår kultur är att de psykologiska stadieteorierna kring 

barns utveckling ofta omformuleras till en målsättning hur långt barnet bör ha kommit i 

sin utveckling, vilket innebär att stadieteorierna blir normativa krav, p.g.a. sin 

vetenskapliga legitimitet. Han skriver att forskning visar att barnet är kompetent redan 

från födseln och att barndomspsykologisk kunskap måste ta hänsyn till det historiska 

och kulturella sammanhang barnet befinner sig i. Denna förändrade syn på barn och 

deras utveckling, där ord som möjligheter och kompetens är nödvändiga belyses även i 

artikeln ”Kompetenta barn kräver kompetenta vuxna” i Förskoletidningen (2002), vilken bygger 

på en föreläsning av Sommer om dagens barndomspsykologi. Sommer menar att ett sätt 

att implementera den nya barnsynen i praktiken är att observera med detta nya 

perspektiv som grund.   

Ju bättre man blir på att se och att beskriva det speciella barn gör, eller vad barnen gör 

tillsammans, och att beskriva det konkret utan att värdera det, ju längre kommer man i sina 

diskussioner kring sin vardagspraxis. (s. 55)  

Dahlberg, Moss och Pence (2003) hävdar att det är viktigt att vara klar över att 

barnobservation inte är samma sak som pedagogisk dokumentation. Det finns goda 

intentioner med dokumentation som att beskriva konkret och reflektera kring barns 

tänkande och handlande, men detta övergår lätt i ”enkla kartläggningar av barnens liv eller 

generella klassificeringar av barnet av det slag som påstår att barn i den här åldern är på det här viset”. (s. 

59) Liksom Sommer menar de att det ur utvecklingspsykologin vuxit fram en 

barncentrerad pedagogik, där barnet riskerar att bli objekt för normalisering. ”Att försöka 

uppnå normen och förebygga eller korrigera avvikelser från den blir viktigare än den pedagogiska 

praktiken.” (s. 58) 



  

21

 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte  

Syfte med denna undersökning är att nå en större kunskap och förståelse för hur de 

individuella utvecklingsplanerna används ute i några förskolor sett både ur ett 

pedagogiskt och ur ett specialpedagogiskt perspektiv.  

Frågeställningar  

 

Hur uppfattas och används de individuella utvecklingsplanerna i förskolan?   

 

Anser förskollärare och rektorer att andelen barn i behov av särskilt stöd har 

ökat i förskolorna?           
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METOD OCH GENOMFÖRANDE  

I metod- och genomförandedelen kommer vi att börja med att beskriva vilken 

forskningsstrategi vi har valt i detta arbete och i korta drag vad den strategin står för. 

Därefter redovisar vi undersökningsgruppen och urvalet till den. Sedan följer vilka 

undersökningsmetoder vi använt oss av och avslutningsvis en beskrivning av hur vi 

analyserade det empiriska materialet. I samma avsnitt redogörs även för hur vi gick till 

väga för att informera om de etiska reglerna som gäller vid studier som denna.  

Kvalitativ metod  

Syftet med studien är att få mer kunskap inom området och att nå en större förståelse för 

hur IUP används ute i verksamheterna, samt att undersöka om förskollärare och rektorer 

anser att andelen barn i behov av särskilt stöd har ökat i förskolan. Då studien i 

huvudsak handlar om att få en större förståelse om fenomenet IUP både ur pedagogiskt 

och specialpedagogiskt perspektiv har vi främst valt en kvalitativ forskningsstrategi, 

men det finns inslag av kvantitativ analys i resultatdelen. Patel och Davidsson (1994) 

skriver att det vanligtvis förekommer inslag av båda inriktningarna i dagens samhälls- 

och beteendeforskning: ”Forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har ofta inslag av verbala 

analyser, likväl som forskning som är kvalitativ inriktad ofta har inslag av statistiska analyser.” (s.12)  

Bryman (2002) skriver att kvalitativ forskning främst grundar sig på en tolkande ansats 

och vikten läggs vid ord och hur individer uppfattar och tolkar vissa fenomen, i det här 

arbetet IUP. Detta sätt att undersöka ett problem eller en frågeställning har ett induktivt 

synsätt, där undersökningen börjar i verkligheten och av resultatet genereras en ny 

kunskap/teori. Kvalitativ forskning kan inte räknas som slutgiltig genom att 

verkligheten ständigt konstrueras av oss själva:  

Synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel 

utan de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering.  En forskare presenteras således 
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alltid en specifik version av den sociala verkligheten som inte kan betraktas som slutgiltig. 

Kunskapen uppfattas som något obestämbart. (s. 33)   

Detta gör att resultatet av vårt arbete enbart kan betraktas som gällande just nu för 

denna undersökningsgrupp och om undersökningen görs om i samma 

undersökningsgrupp blir resultatet sannolikt något annorlunda.     

Undersökningsgrupp och urval  

Befring (1994) talar om forskning som en kumulativ process, ”där nya studier står på axlarna 

till de kunskaper och slutsatser som redan finns”. (s. 36) Han menar att en bra start på 

forskningsarbetet är att ta del av artiklar och annan litteratur för att få reda på vad som 

redan finns inom området. Detta kan även klargöra om problemställningen verkar rimlig 

och vara en hjälp i den precisa formuleringen av frågeställningar.   

Vi genomförde intervjuer med åtta förskollärare från tre olika kommuner. Samtliga har 

en arbetslivserfarenhet längre än åtta år, för att möjliggöra en jämförelse av vilken typ 

av dokumentation som de använde före läroplanens införande 1998. (Tabell 1) För att 

undersökningen skulle kunna genomföras med tanke på omfattning och tidsbegränsning 

valdes informanterna ur ett bekvämlighetsurval dvs. de personer som för tillfället fanns 

tillgängliga. (Bryman, 2002) Intervjupersonerna kom från våra respektive 

hemkommuner, samt från ett privat företag som arbetat förhållandevis länge med 

utvecklingsplaner med början före läroplanens införande 1998. Intervjupersonerna 

kontaktades personligen och några enstaka förskollärare rekommenderades av rektor på 

området.       
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Tabell 1. Intervjupersonernas utbildning, antal år i yrket, samt antal arbetade år med 

IUP. 

Utbildning Antal år i yrket Antal år arbetat med IUP 

A. Förskollärare 13 13 

B. Barnskötare/Förskollärare 2/9 9 

C. Barnskötare/Förskollärare 10/7 7 

D. Förskollärare 27 6 

E. Förskollärare 20 6 

F. Förskollärare 19 6 

G. Förskollärare 13 8 

H. Förskollärare 16 6 

 

Förskollärare A och B i tabellen arbetar på privata förskolor och har förutom Lpfö 98 ett 

eget styrdokument. Deras arbete med IUP påbörjades före Lpfö 98. Förskollärare C-H i 

tabellen arbetar på kommunala förskolor och majoriteten av de förskollärarna började 

arbetet med IUP för 6-8 år sedan, några år efter läroplanens införande 1998.  

Vi valde även att skicka ut enkäter till 30 förskollärare fördelade på samma kommuner, 

för att få ett bredare underlag och för att vi var intresserade av om vi skulle få liknande 

eller annorlunda svar. Dessutom bestämde vi oss även för att skicka tre enkäter till 

rektorer, en till respektive kommun och även där var vi intresserade om vi skulle få 

liknande eller annorlunda svar än vad som framkommit i intervjuerna. (Tabell 2) Dessa 

kontakter togs både personligt, via telefon och via e-post och urvalet gjordes även här ur 

ett bekvämlighetsurval. (Bryman, 2002)      
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Tabell 2. Förskollärares antal år i arbete med IUP enligt enkätsvar. 

Arbete med IUP 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7år- Ej svar Totalt 

Antal 6 5 12 3 4 30 

 

Tabellen visar antal år respektive förskollärare har arbetat med IUP. Majoriteten av 

förskollärarna började arbetet med IUP för 5-6 år sedan, runt år 2000, ett eller två år 

efter läroplanens införande. 30 stycken enkäter skickades ut till förskollärare i de tre 

olika kommunerna och vi fick ett bortfall på 4 stycken.  

Av rektorerna A, B och C, har rektor C arbetat med IUP sedan 1998, och rektor A och B 

sen år 2001.  

Undersökningsmetod  

För att få kännedom om intervjufrågornas hållbarhet, som att frågorna inte kunde 

missförstås genom sin formulering, att de gav önskad information och att de var lagom 

till antalet gjordes en pilotstudie bestående av två uppdragspedagoger med 

grundutbildning som förskollärare före det första intervjutillfället. (Patel och Davidsson, 

1994) (Bilaga 1)  

Intervjuerna genomfördes främst med viss standardisering, dvs. vissa frågor fanns klara 

i förväg, men med utrymme för fria följdfrågor under intervjun. Den intervjuade fick 

stort utrymme för sin egen tolkning av frågornas innebörd genom en låg grad av 

strukturering. Vid intervjutillfällena användes bandspelare för att få tillgång till 

exaktheten i svaren och varje intervjutillfälle varade mellan 40-60 minuter. Efter varje 

intervjutillfälle skrevs intervjuerna ut ordagrant. I samband med renskrivningen av 

intervjuerna genomfördes även löpande analyser av materialet, både svaren och 

frågorna. Tanken var att detta kunde ge nya idéer och vinklingar för det fortsatta arbetet. 

(Patel och Davidson, 1994) I några intervjuer framkom det också att vissa svar inte var 
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tillräckligt tydliga och att någon enstaka följdfråga glömts bort och intervjupersonen 

fick kontaktas igen för förtydligande.  

Enkätfrågorna hade liknande karaktär som intervjufrågorna dvs. öppna frågor där det 

var upp till den svarande att själv avgöra hur mycket de ville skriva. (Bilaga 2 och 4) Vi 

valde öppna frågor eftersom vi valt en kvalitativ strategi i detta arbete, men var 

medvetna om att det finns risker med öppna frågor just i enkäter. Risker som att det är 

tidskrävande att tolka materialet och att det skrivna materialet kan se mycket olika ut 

beroende på om svarspersonen är van att skriva eller inte. (Trost, 1994)   

Analys  

Enligt Patel och Davidsson (1994) finns det många olika varianter på hur ett kvalitativt 

studiematerial kan bearbetas, vilket gjorde att vi kunde välja det sätt som passade oss 

bäst, där vi till stor del tog datorn till hjälp vid analysarbetet för att hitta kategorier, 

teman osv. Efter renskrivning och löpande analyser av samtliga intervjuer 

sammanställdes alla enskilda intervjufrågor var för sig från alla intervjupersonerna. 

Därefter tolkades de gemensamma svaren från intervjufrågorna utifrån våra egna 

frågeställningar. Vi försökte hitta gemensamma drag, teman, samband eller mönster 

som återkom, men vi försökte också se och förstå olikheterna. Enkäterna bearbetades på 

liknande sätt. Först sammanställdes varje enskild enkätfråga, förskollärarna och 

rektorerna var för sig. Därefter tolkades enkätsvaren utifrån våra egna frågeställningar 

och till sist jämförde vi enkätsvaren med intervjusvaren.   

I den första frågeställningen ”Hur uppfattas och används IUP i förskolan?” presenteras resultatet 

enligt följande: 

 

individnivå 

 

gruppnivå 

 

organisationsnivå 

 

redskap eller dokument 
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jämförelse förr och nu  

Därefter följer pedagogernas inställning och uppfattning om vinster och svårigheter i 

arbetet med IUP.  

Den andra frågeställningen ”Anser förskollärare och rektorer att andelen barn i behov av särskilt stöd 

har ökat i förskolan?” presenteras med rubriker på gemensamma teman i svaren. I båda 

frågeställningarna kommer det att finnas inslag av citat från pedagoger och rektorer som 

på något sätt förtydligar vår tolkning samt citat som är intressanta och värda att lyfta 

fram. Vi väljer att redovisa rektorernas svar som ett eget avsnitt under varje 

frågeställning trots att underlaget är litet och därefter avslutas varje frågeställning med 

en sammanfattning. Citat från intervjuer markeras med Intervju och bokstav tillhörande 

respektive intervjuperson som finns i figur 1. Citat från enkäter markeras enbart med 

Enkät och citat från rektor kommer att markeras Rektor med tillhörande bokstav.  

Resultatet av studien gäller naturligtvis enbart den aktuella undersökningsgruppen 

hösten/våren 2006-2007, eftersom det empiriska materialet är för litet för att dra några 

generella slutsatser. Dessutom konstrueras och rekonstrueras verkligheten ständigt, 

vilket innebär att denna kunskap inte är beständig. (Patel och Davidsson, 1994, Bryman 

2002)  

Etik  

Vi har i vårt examensarbete arbetat efter Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska 

regler med dess huvudkrav som lyder:  

 

Informationskravet – Intervjupersonerna fick ett personligt brev med bekräftelse    

av tid och syftet med undersökningen och villkoren (se nedanstående punkter) för 

deltagare som är med i undersökningen. Tillsammans med enkätfrågorna skickades 

samma information. (Bilaga 3 och 5) 
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Samtyckeskravet – Vi informerade skriftligt om att varje deltagare själv bestämmer 

över sin medverkan, hur länge och på vilka villkor och med rätt att avbryta när de så 

önskar. 

 
Konfidentialitetskravet – Alla personer i vårt arbete är anonyma och materialet går 

inte att identifiera till de medverkande, då vi endast beskriver intervjupersoner med 

bokstav och enkätsvaren specificeras inte. 

 

Nyttjandekravet – Alla uppgifter från intervjuer och enkäter används enbart till den 

här undersökningen.                
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RESULTAT  

Användning av IUP på individnivå 

Utvecklingssamtal  

Alla intervjupersoner använder sig av IUP vid utvecklingssamtalen med föräldrarna. Vi 

har funnit och tolkat det som två kategorier av teman vid samtalen.  

Den ena kategorin har fokus på en lägesbeskrivning av de övergripande läroplansmålen, 

som normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande. Samtalen har 

fokus på vad barnet kan, förmågor och intressen som är aktuella för tillfället.  

Föräldrarna får först delge förskolan hur de upplever barnet hemma och vilka intressen 

och kompetenser barnet visar och därefter delger förskolan föräldrarna hur de upplever 

barnet i förskolan genom att visa fortlöpande dokumentationsmaterial och 

portfoliopärmarna. Därefter kommer föräldrar och pedagoger gemensamt överens om 

mål/utvecklingsområde för barnet under terminen och som sedan skrivs ned i barnets 

utvecklingsplan. De betonar att dokumentet inte ska vara färdigskrivet utan att det ska 

utarbetas tillsammans med föräldrarna.   

Vid varje utvecklingssamtal skriver jag en IUP tillsammans med föräldrarna. Vi utgår 

mycket från vad föräldrarna tycker är viktigt för deras barn. Under samtalet gör jag också 

en beskrivning av hur det går för barnet här på förskolan. (Enkät)  

Den andra kategorin av utvecklingssamtal är en kombination av det traditionella, där 

förskollärarna ger en nulägesbeskrivning av barnet på områden som grov- och 

finmotorik, social utveckling och språklig utveckling enligt utvecklingspsykologin. 

Dessutom gör förskollärarna en beskrivning av hur barnet fungerar i rutinsituationer i 

förskolan som vid samlingen, maten, vilan, vid toalettbesöken, påklädningen och vid 

lämning och hämtning. Vid samtalen lyfter också förskollärarna fram barnets intressen, 

förmågor och kompetenser och efter presentationen av nulägesbeskrivningen gör de 

tillsammans med föräldrarna upp mål att sträva mot enligt läroplanen. 
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Men så känner jag så här också att just den här mallen, den är mycket utvecklingspsykologisk. 

Och vi försöker att vara så positiva, få fram barnets starka sidor, vilka strategier de har, det 

kompetenta barnet, det ska synas. Men samtidigt så finns många saker som jag känner att det 

här måste föräldrarna bli medvetna om. Det försöker vi väva in på ett sätt, det måste ju finnas 

med. (Intervju C)  

Annan dokumentation  

På alla förskolor har pedagogerna barnen uppdelade i ansvarsbarn, vilket innebär att det 

är en ansvarig pedagog som genomför utvecklingssamtalen med ansvarsbarnets 

föräldrar. Dessutom har pedagogen även ansvaret att ge barnet tillfällen att få sina 

mål/utvecklingsområde tillgodosedda, om inte möjligheter ges genom planering för den 

befintliga gruppen. Den ansvariga pedagogen har även ansvaret för dokumentation av 

ansvarsbarnen. Det vanligaste sättet att dokumentera är i form av förskollärarnas 

löpande anteckningar, barnens egna alster, portfolio och ”jag-pärm”. Många 

dokumenterar med hjälp av digitalkamera och på några förskolor använder pedagogerna 

sig av videokamera. Dokumentationsmaterialet visas till viss del för föräldrarna vid 

utvecklingssamtalen, medan andra delar av materialet används av pedagogerna själva. 

De intervjuade poängterar noga att arbetslaget diskuterar hela barngruppen och alla 

barnens IUP på någon gemensam träff för att få kunskap om varje enskild individ i 

gruppen.  

Ja, vi har också försökt göra en sammanställning för varje barn, vad är de… så att man vet vad 

det är de här barnen vill göra. En sammanställning så alla i arbetsgruppen ska veta. (Intervju B)  

Användning av IUP på gruppnivå  

På gruppnivå har vi funnit och tolkat att de förskollärare som använder sig av de 

övergripande läroplansmålen och har fokus på kunskaper, förmågor och intressen i 

samtal med föräldrarna planerar sin gruppverksamhet efter IUP. De förskolorna går 

igenom alla barnens IUP, gör sammanställning av barnets kompetenser och intressen 

och diskuterar gruppens behov och därefter bestäms avdelningens tema och mål för 

terminen. 
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Ja, när vi planerar verksamheten, det är ju då vi tittar på alla utvecklingsplanerna. Vi tittar på 

alla intressen som finns och vilka behov som finns i barngruppen och så ser vi vad vi får 

mycket av då. Och det som det finns väldigt mycket av satsar vi mycket på det och försöka få 

med de andra bitarna individuellt så alla får sina bitar. (Intervju E)  

I den andra kategorin delger även där förskollärarna varandra barnens IUP för att alla 

ska få kännedom om barnens mål/utvecklingsområden. Genom detta får pedagogerna 

mer kunskap om varje enskild individ i gruppen för att kunna se och erbjuda barnen 

aktiviteter som är kopplat till deras mål i IUP. Några förskollärare förklarar att de 

arbetar med IUP på gruppnivå genom dagligt portfolioarbete.  

Och nu har vi kommit så pass långt med portfolion, vi har hållit på i fyra år, så när jag lägger 

upp en bild nu så kan jag läsa den samtidigt i min IUP. Då har de bilden till det och då känner 

jag att då finns den ju med i verkligheten. Och vi jobbar tillsammans med barnen för att få in 

portfoliotänkandet och det tar också fruktansvärt lång tid. ”Å kolla Eva, nu kan jag det här! Ta 

kort! Nu kan jag det här!” (Intervju C)  

Användning av IUP på organisationsnivå  

Endast en pedagog nämner att de använder sig av barnens IUP på organisationsnivå och 

detta genom att de vill vidareutveckla och förbättra det befintliga materialet både för 

pedagogerna, för föräldrarna och för barnen.  

Vi håller precis på med våra utvecklingssamtal, så vi känner att vi behöver förbättra det vi har. 

Vi tycker inte att det vi har är dåligt, men vi kan bli ännu bättre. Och speciellt materialet kring, 

alla de här frågorna som är riktade till föräldrarna och till barnet, men också underlaget där vi 

skriver pedagogens tankar och sen själva utvecklingsplanen. (Intervju B)  

Vi har nog inte tänkt så, inte jag i alla fall… IUP skrivs på ett positivt sätt utifrån barnens 

intressen, så jag vet inte om varje utvecklingsplan egentligen är så bra i det syftet. (Intervju E)   
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Är IUP ett redskap eller ett dokument?  

Frågan ställdes enbart till intervjupersonerna. Fyra av de intervjuade anser att IUP är ett 

redskap i deras vardag på förskolan.  

Som underlag för utvecklingssamtal är det jättebra och sen så har vi när det har uppkommit 

något speciellt med barn, så har man kunnat gå tillbaka och kollat. ...du vet ju mer vad du har 

för individer i gruppen. (Intervju G)  

… de här enkla målen att Petra har svårt att leka i en stor grupp. Hur gör vi? Jo, vi delar in i 

smågrupper och så där… enkelt, enkelt. (Intervju H)  

Tre anser att det är en kombination av vara ett redskap i vardagen, men också ett 

dokument som användes inför utvecklingssamtalen.  

Nej, det är i inte ett enskilt dokument med föräldrarna det tycker jag inte. Något slags 

kombination… eller på något vis, sen försöker vi nog plocka in det vi kommit fram till i IUP i 

våra gemensamma mål. (Intervju D)  

En pedagog anser att IUP enbart är ett dokument inför samtalen med föräldrarna.  

Jag tycker nog att det mest är ett enskilt dokument med föräldrarna. Det kan vara svårt och 

hävda, liksom få… Har man 20 barn, är det svårt att få in alla deras… då får man ta nåt 

gemensamt som man jobbar efter i gruppen. (Intervju F)  

Jämförelse utvecklingssamtal förr och nu  

Det är enbart intervjupersonerna som har fått frågan om skillnader och likheter mellan 

utvecklingssamtal förr och nu. Alla nämner att de alltid har haft utvecklingssamtal med 

föräldrar och några nämner att det tidigare kallades föräldrasamtal. Några av de 

intervjuade har tydliga minnen och andra mindre tydliga. De beskriver att samtalen var 

mer en beskrivning av barnet i förskolemiljön. 6 förskollärare beskriver att de som 
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pedagoger fått ändra på sitt ”tänk”, från att tänka mycket behov till att tänka på 

förmågor. De flesta, 7 stycken anser att samtalen nu har en mer positiv prägel och att 

föräldrarna är mer involverade än tidigare. En förskollärare anser att samtalen förr var 

mer avspända och att det nu är svårt både för föräldrar och för förskollärare att veta sina 

roller i samtalen.  

Det är nog mer att vi skulle fokusera på vad barnen kan, det som är positivt och utveckla dom 

bitarna och inte så mycket som man kanske hade gjort förr, titta på det som de inte kunde. Se 

utvecklingen mera. (Intervju D)  

Inte det här vad de har för förmågor, vad dom kan, och vad dom lärt sig och dom orden 

använde man ju inte. (Intervju A)  

Jag vet inte, jag tycker det känns mer, det är inte lika roligt och givande som jag upplevde förr 

när man hade samtal med föräldrarna. Det var mer en kommunikation…nu är det mer att man 

inte vet vilken position man ska ha och föräldrarna vet inte heller riktigt. Ja, det är så snävt på 

något vis. Ja, jag tycker att gränserna har blivit snävare…exempel det här barnet uppför sig 

inte som han var 4 år fast det var det man ville komma ifrån. Men det är min personliga åsikt. 

Det har blivit så skolinriktat. (Intervju F)  

Inställningen till IUP för förskolebarn  

Totalt är 34 förskollärare tillfrågade, varav 8 stycken genom intervju och 26 stycken via 

enkäter med följande fråga: Vad är din personliga åsikt om individuella utvecklingsplaner för alla i 

förskolan? 31 stycken är positivt inställda till att ha IUP för alla barn i förskolan, men det 

finns vissa områden som vållar svårigheter eller dilemman för förskollärarna ute i 

verksamheterna. Endast två förskollärare är negativa till att ha IUP och en förskollärare 

beskriver att hon är både positiv och negativ till IUP. 

Svårigheterna med IUP är enligt de tillfrågade förskollärarna: 

 

En IUP ska vara positiv och framåtsyftande, var och hur ska pedagogerna lyfta 

behoven? 

 

Risken finns att fokuseringen blir på svagheter och att målen blir för ”skollika” 
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En IUP är en offentlig handling, hur stämmer det överens med förskolans 

stränga sekretess? 

 
Att få till bra formuleringar   

Det är viktigt att en IUP inte skrivs med brister och behov som fokus, detta anser jag inte hör 

hemma i en IUP. En IUP ska i långa loppet ge barnet möjlighet att se sitt lärande med 

pedagogisk dokumentation och portfolio. Den ska ge självkänsla och självkännedom. (Enkät)   

IUP, som det är i skolan, det är jag lite rädd för att ha i förskolan om det är en allmän handling. 

Det gillar jag inte. Absolut inte. Att andra ska kunna gå in och titta hur han var på förskolan, 

förstår du? (Intervju H)  

Den mest positiva effekten av arbetet med IUP är enligt majoriteten, 23 av de 34 

förskollärarna, att de fått en förändrad syn på barnet. Samtalen med föräldrarna 

handlade tidigare i stor utsträckning om barnets behov eller utmynnade i ett 

konstaterande att allt var bra enligt åldersnivå. Nu ligger fokus på att se barnets starka 

sidor och kompetenser både i förskolan och i hemmet, samt att synliggöra och 

tydliggöra barnets utveckling och lärande för såväl barn som föräldrar.   

Jag tycker det är bra att få tänka på barnens positiva egenskaper och att se utvecklingen 

framåt istället för att som tidigare tänka på det som barnen inte klarade av eller var dåliga på. 

(Enkät)  

I intervjuer och enkäter nämner 25 stycken att IUP medfört ett bättre samarbete med 

föräldrarna. Föräldrar är mer delaktiga i barnens vardag i förskolan och förskollärarna 

mer delaktiga i barnens vardag hemma. Föräldrarna har även ett större inflytande än 

tidigare.  

Bra att tillsammans med föräldern formulera mål att sträva mot. (Enkät)  

Det blev mer utbyte med föräldrarna tycker jag och efterfråga vad dom tyckte. För det var inte 

så ofta pappor med förut och det var inte så ofta det var med båda föräldrarna. Kanske för att 

det är seriösare och att de fick komma med sitt eget annars har de tänkt att nu ska de berätta 

hur barnet är här och så där. (Intervju E) 
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RESULTAT REKTORER 

IUP på individnivå  

Två av rektorerna anser att det är barnets förmågor och intressen, enbart det positiva 

som ska lyftas fram i IUP. Barnen ska känna sig stolta över sina egna förmågor och 

arbetet med IUP är början på ett arbete att bli medveten om sitt eget lärande. En rektor 

anser att IUP är till för att följa barnets utveckling och lärande, men ser inte spår av 

detta på individnivå. Samma rektor anser att IUP istället blir en kartläggning med 

bedömning av det enskilda barnet och vill hellre vidareutveckla arbetet med portfolio på 

individnivå.  

Syftet med IUP är att pedagoger och föräldrar möts i ett samtal runt det individuella barnet och 

genom att ge var sina bilder av barnet tillsammans se vad som bäst gynnar barnets fortsatta 

utveckling och lärande. (Rektor A)  

Jag känner det som man gör kartläggning med bedömning. IUP blir något som vi ärver av 

skolan och applicerar i förskolan. Jag vill hellre att vi utvecklar arbetet med portfolio. (Rektor B)  

IUP på gruppnivå  

Alla rektorerna anser att förskollärarna via arbetet med IUP har blivit bättre på att dela 

in barnen i olika grupper under dagen, både för att tillgodose intressen och för bättre 

samspel barnen emellan. De anser även att portfolio är ett gruppinriktat arbete och att 

den är nära kopplad till det enskilda barnets IUP.  

Eftersom vi kopplar portfolio till detta arbete, så blir gruppen mer medveten om de andra 

barnen. (Rektor C)   
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IUP på organisationsnivå  

På organisationsnivå finns olika syn på hur IUP används enligt rektorerna. Två rektorer 

anser att varje enskild IUP genomsyrar verksamheten och de är grunden för hur 

förskollärarna planerar sin gruppverksamhet. En rektor menar att IUP ska användas av 

förskollärarna som ett reflektionsmaterial för att synliggöra vad de själva behöver 

utveckla och förändra för att gynna varje enskilt barn.   

Hänger ihop med barngruppen, eftersom vi utgår från hela gruppens intressen och behov när vi 

planerar för kommande läsår. (Rektor C)  

På organisationsnivå försöker man se till vad behöver vi – personalen på avd X göra/   förändra 

för att lille Kalle skall utvecklas så gynnsamt som möjligt. (Rektor B)  

Inställning till IUP för förskolebarn   

Alla tre rektorer uttrycker att barn i förskolan bör ha någon slags dokumentation av sitt 

eget lärande och att det ska vara synligt och tydligt både för föräldrar och för barn. De 

anser att dokumentation är viktigt för att kunna ge barnen de bästa förutsättningar för 

lärandet. Beskrivningen ska vara positiv och framåtriktad och utan värdering och inte i 

form av vad barnet kan och inte kan. En rektor föredrar att kalla dokumentationen för 

portfolio istället för IUP.   

Personligen tycker jag det är positivt i den form vi har skapat. En positiv och framåtriktad 

beskrivning av barnet. Inte alls i närheten av barnet kan/kan inte och i möjligaste mån skriven 

helt ovärderat.  (Rektor A)  

Pedagogisk dokumentation kring varje barn är viktig och nödvändig för att vi skall kunna ge 

barnen bästa förutsättning för sitt lärande. Jag är ingen fans av IUP i förskola, men tycker det 

är bra i grundskolan. (Rektor B)  
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Sammanfattning   

Majoriteten av förskollärarna och rektorerna anser att IUP är ett bra verktyg i förskolan, 

sett både ur individnivå och ur gruppnivå. Drygt hälften av de intervjuade ser på IUP 

som ett redskap i vardagen, den andra hälften ser IUP som en kombination av dokument 

och redskap och en anser att IUP enbart är ett dokument.   

På individnivå anser majoriteten att det är ett bra material i utvecklingssamtalen med 

föräldrarna. Förskollärarna kompletterar dessutom IUP med annat 

dokumentationsmaterial som portfolio, min pärm mm. Dessutom anser majoriteten av 

förskollärarna att genom IUP blir alla barn sedda i dagens stora barngrupper. Alla 

rektorer är överens om att IUP är till för att följa barnets utveckling och lärande och att 

dokumentation är viktigt i förskolan. Däremot anser en rektor att det inte bör kallas för 

IUP, utan hellre portfolio.  

På gruppnivå används IUP på två olika sätt. Den ena gruppen använder medvetet IUP 

för att genom sammanställning hitta gruppens förmågor och behov och därefter arbeta 

grupporienterat med detta. I den andra gruppen har alla förskollärare kännedom om 

varje barns IUP och ett särskilt ansvar för sina egna ansvarsbarn att se till att de får sina 

mål/utvecklingsområden tillgodosedda i vardagen.   

På organisationsnivå är det endast en förskollärare som ser användningen av IUP, 

medan rektorerna till stora delar ser användningen av IUP på samma sätt som 

förskollärarna nämnde på gruppnivå.   

Majoriteten ser vinster med IUP, medan olika bekymmer kan gälla i vilket forum behov 

ska lyftas, risk för att målen blir alltför skollika, dilemmat med allmän handling och 

formuleringar.     
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BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD  

Skolverkets utvärdering (2004) redovisar tre möjliga förklaringar till varför det skett en 

ökning av barn i behov av särskilt stöd i förskolan, vilket finns beskrivet i teoridelen. Vi 

är främst intresserade av om förskollärarna och rektorerna anser att IUP är en 

bidragande orsak till ökningen. Vi inledde detta område med att ge en begränsad 

bakgrund, följt av en fråga om egna erfarenheter för att få del av deras personliga åsikt. 

Frågan ställdes lika i intervjuerna och i enkäterna enligt följande: ”Rapporter visar att 

barn i behov av särskilt stöd har ökat, vad säger dina erfarenheter?”  

Förskollärarnas och rektorernas svar fördelades enligt tabellen nedan:   

Tabell 3. Resultat av svar från 34 förskollärare och 3 rektorer. 

Svar                           Ja      Nej                  Tar inte ställning/”vet inte”       Totalt

 

Svar i intervju             0            6                                   2                                        8 

Svar i enkäter              9            7                                 10                                      26 

Svar rektor                  1            1                                   1                                        3 

Totalt              10         14                                  13                                     37 

 

Tabellen visar att av 37 tillfrågade anser 10 att kategorin barn i behov av särskilt stöd 

har ökat de senaste åren.  

14 stycken svarar direkt nej på frågan och menar att problemet inte ligger på 

individnivå. De är medvetna om att resurser behövs av olika anledningar, men 

förskollärarna vill inte lägga problemet på det enskilda barnet.  

13 stycken tar inte ställning till om kategorin barn i behov av särskilt stöd ökat eller ej, 

men de väljer ändå att nämna olika orsaker till ökningen.  

De flesta av de tillfrågade har angett mer än en orsak till vad de anser är bidragande 

orsaker till att gruppen barn i behov av särskilt stöd har ökat. 
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Stora barngrupper  

23 av de tillfrågade, nämner att den största anledningen till varför det sökts mer resurser 

för barn i behov av särskilt stöd är, att barngrupperna idag är för stora i förhållande till 

antalet vuxna. Förskollärarna beskriver att de inte hinner med alla barn på samma sätt 

som de ansågs sig kunna göra förr genom att de fått fler arbetsuppgifter och att 

verksamheten är mer sårbar idag. Förskollärarna anser att ökningen började i slutet av 

1990-talet i samband med de stora besparingarna inom barnomsorgen.  

Jag kan inte säga att det är en direkt ökning, det kan det vara, men inte som jag kan se tydligt. 

Men som sagt det är stora barngrupper så jag tror mer att vi fattas som personal för så många 

barn och inte så att det ligger hos det enskilda barnet egentligen. (Intervju E)  

Alltså det var inte så många barn som behövde extra hjälp på den tiden för det var inte så 

snävt. Det var mindre barngrupper och fler personal och det var från 0 -7 år. Utan det blev 

automatiskt att man ägna sig mer tid för de barnen som behövde det, för då fanns det den 

tiden. (Intervju F)  

Om det är någon gång det är lite mindre barn så fungerar det. Man har verkligen tid att kunna 

ägna sig åt dem, så fungerar ju vissa barn. Då tänker jag att Herre Gud, det är systemet det är 

fel på, inte barnet! (Intervju C)  

Stressat samhälle  

9 förskollärare drar paralleller mellan vårt förändrade, stressade samhälle med stressade 

vuxna, vilket resulterar i fler stressade och okoncentrerade barn. Uttryck för denna 

stress kan ibland uppmärksammas och förväxlas med olika sorters funktionshinder. 

Förskollärarna beskriver att vardagen för förskolebarn kan vara stressande, då de 

tillbringar många timmar i en intensiv miljö med många barn och för få vuxna, i trånga 

lokaler och med hög ljudnivå.  

Barn med koncentrationssvårigheter/stressade barn har ökat och det kan nog bero på vårt 

stressade samhälle. (Enkät) 
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Barn ska vara med på så mycket, för en del kanske det räcker med att gå på förskolan. Har en 

känsla av allt går bara fortare och fortare och fortare. Vi vuxna blir stressade och det smittar av 

sig på barnen. (Enkät) 

Föräldrarollen  

9 förskollärare nämner föräldrarollen och barns olika familjesituationer som en av 

orsakerna till ökningen av barn i behov av särskilt stöd. De beskriver att många barn har 

andra familjeförhållanden än tidigare med fler relationer och även fler ställen att bo på. 

De anser också att dagens barn har för många relationer både i hemmet, fritiden och i 

förskolan och större krav ställs på att barnet ska klara av alla dessa relationer. 

Förskollärarna tar även upp att dagens föräldrar har svårt att sätta rimliga gränser för 

sina egna barn och att de har för lite gemensam tid.   

Och så har ju familjeförhållandena… det har ju också förändrats under ja, kanske mer än 10 år. 

Det är många delade familjer och många nya konstellationer och barn ska anpassa sig, vilket… 

ja, barn visar ju det på olika sätt. (Intervju A)  

Media/kunskap/medvetenhet  

9 förskollärare nämner att det finns en ökad medvetenhet och kunskap om olika sorters 

funktionshinder idag än tidigare. Via olika media som artiklar, böcker och TV-program 

uppmärksammas olika sorters funktionshinder mer idag, både på gott och ont.   

Men man ser över lag i skolor, man hör på diskussioner, så har fler och fler fått 

bokstavsbenämningar. Vad det nu kan bero på, om det är lite mode eller? Jag vet inte. Det blir 

ju dokumenterat och uppmärksammat på ett annat sätt också när det är mer individinriktat 

med. Frågan är väl, för ibland måste människor få vara lite speciella utan att det är något 

också. (Intervju H)   

Kanske kan det bero på att man alltid utgår från barnet, ser varje barns talanger och ger barnet 

en utmaning som gör barnet nyfiket och därmed en större lust att vilja utvecklas. Vi brukar säga 

att det man lyser på växer, om man alltid är den som är stökig eller inget kan, då blir man 

kanske den. Man skall naturligtvis se barns svårigheter, men alla är ju olika och det kanske är 

det normala. (Enkät) 
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RESULTAT REKTORER   

På frågan om rektorerna anser att kategorin barn i behov av särskilt stöd har ökat i 

förskolan, svarar en rektor ”ja”, en ”nej” och en ”tar inte ställning/vet inte”. Liksom 

förskollärarna uppger rektorerna att det finns flera olika orsaker till ökningen.   

Dagens samhälle  

Alla rektorerna nämner att vårt moderna, annorlunda och stressade liv och samhälle som 

en orsak till ökningen av barn i behov av särskilt stöd. 

. 

De syns mer i våra stora barngrupper. Barns vardag är mera stressande idag. Barn översköljs 

av så mycket intryck att de har svårt att sortera. De skall vistas i flera olika miljöer. Många barn 

har förskolan som sin trygga tillvaro och det krävs mer av dem som möter barnen än vad det 

krävdes tidigare. Fler för tidigt födda barn klarar sig och kan ha en kämpig tid i sina förskoleår 

för att komma ikapp. Få specialavdelningar finns idag. Förr fanns inte barn med Downs 

syndrom, autism osv. i våra vanliga grupper. (Rektor B)  

Som sagt: Jag är mycket osäker på om det är barnen som förändrats. En tanke är att det 

moderna livet förändrats och att vi med det ställer andra krav på barnen och deras 

kompetenser. (Rektor A)  

En rektor vidareutvecklar resonemanget med att envägskommunikationen är ett resultat 

av vårt moderna samhälle, vilket också bidrar till okoncentrerade och stressade barn.   

Vår tillgång till TV, datorer som stimulerar till envägskommunikation. Det hektiska livet som i 

många fall hindrar det grundläggande småpratet/samtalet med reflektion. Tid att inte göra 

något alls. (Rektor A)   
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Stora barngrupper  

Två rektorer nämner stora barngrupperna som en orsak till ökningen och de nämner att 

vissa barn syns mer i dagens stora barngrupper i förskolan.  

Ett stort antal tror jag också beror på personalminskningarna i förskolan. Innan de stora 

neddragningarna fanns mer tid för varje barn, tid för att bli sedda, bli lyssnade på och tid att 

samtal, diskutera. När jag skriver tid är det egentligen de stora barngrupperna som jag menar 

måste bli mindre. (Rektor C)  

Föräldrarollen  

En rektor nämner föräldrarollen som en av orsakerna till ökningen av barn i behov av 

särskilt stöd.  

Ytterligare en orsak tror jag är att det finns en stor osäkerhet i föräldrarollen hos många.    

Gränsdragning är något som föräldrarna behöver stärkas i. Att våga vara vuxen. (Rektor C)  

Kunskap  

En rektor nämner att det idag finns en ökad kunskap om olika sorters funktionshinder.  

Ja och nej. Vi är duktigare att upptäcka dem idag. Vår kunskap är större. (Rektor B)        
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Sammanfattning  

På frågan om förskollärare och rektorer anser att gruppen med barn i behov av särskilt 

stöd har ökat eller ej blev fördelningen relativt jämn på svarsalternativen ja och nej. 

Lika stor del ville eller kunde inte ta ställning i frågan. De var, liksom de som svarat nej 

på frågan, medvetna om att det finns en ökning, men de ville inte lägga problemet på 

individnivå. Flera av förskollärarna och rektorerna har angett mer än en orsak till 

ökningen, vilket gör att siffrorna ska ses mer som en riktning.   

Förskollärarna och rektorerna nämner likartade orsaker och bland svaren hittar vi fyra 

gemensamma mönster av vad som anses vara orsakerna till ökningen av den här 

gruppen barn. Endast tre av de tillfrågade, en i intervju och två i enkätsvar, nämner IUP. 

De tre förskollärarna kan se risker med IUP om de används ”fel” ute i förskolorna vilket 

kan bidra till att fler barn anses vara i behov av särskilt stöd. Om IUP används för 

bedömningar att se brister i stället för förmågor används IUP fel enligt dem och det 

strider dessutom mot den barnsyn som genomsyrar läroplanen.   

Drygt hälften menar att ökningen av barn i behov av särskilt stöd har en organisatorisk 

orsak. De nämner att i samband med neddragningarna inom barnomsorgen på 1990-talet 

blev barngrupper betydligt större, samtidigt som det skedde en minskning av antalet 

personal.   

De tillfrågade framhåller även vårt förändrade samhälle som en orsak till ökningen. 

Samhället ser helt annorlunda ut idag än för bara 15-20 år sedan. Många barn tillbringar 

en stor del av sin dag i förskolans värld i trånga miljöer med hög ljudnivå. De anser 

också att fler aktiviteter på fritiden och större krav på att klara av fler relationer skapar 

en stressigare vardag bland både barn och vuxna.   

Föräldrarollen anges som en orsak genom att den anses vara mer osäker i dag än 

tidigare och att familjesituationen för många barn ser annorlunda ut än tidigare.   
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Slutligen menar de tillfrågade att media har en del i att fler benämns som barn i behov 

av särskilt stöd. Det finns en större medvetenhet och kunskap om olika funktionshinder, 

men de påtalar även att det är lite mode med bokstavsbenämningar i dagens samhälle 

och de ser risker med detta som att det kan bli mindre utrymme för att vara annorlunda.                             
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DISKUSSION 

Diskussionsdelen inleds med en metoddiskussion och därefter följer en 

resultatdiskussion och avslutas med förslag på vidare intressanta 

undersökningsområden.  

Metoddiskussion  

En kvalitativ undersökning sker ofta i samtalsform och genom tolkning av innehållet i 

samtalet nås en förståelse för hur andra upplever vissa fenomen, i vårt fall IUP.  

Undersökningen är naturligtvis inte helt objektiv, utan speglar våra personliga åsikter 

och tidigare erfarenheter av IUP. Våra erfarenheter härrör från olika kommuner och vi 

har ingen kunskap om varandras områden. Därför har vi försökt tolka både 

gemensamma drag och olikheter i svaren från intervjuerna och enkätsvaren. Bryman 

(2002) skriver om att vara objektiv enligt följande:  

Den ståndpunkten är inte särskilt trovärdig i dagens läge, eftersom man blivit mer medveten 

om att det är omöjligt för forskare att ha fullständigt kontroll över sina värderingar. De kan dyka 

upp överallt i forskningsprocessen. (s. 37)  

Vid de två sista intervjuerna var båda med, den ena intervjuade och den andre agerade 

observatör, vilket vi upplevde som en fördel, då viktiga inslag vid intervjutillfället är 

tolkningen i form av kroppsspråk, mimik, gester och tystnader och inte enbart de 

verbala orden.  Tre intervjuer genomförde vi var och en för sig och där har vi enbart 

textmaterialet att tillgå, vilket försvårar tolkning av helheten. Praktiska skäl, som 

begränsad tid till detta arbete och avståndet mellan kommunerna, gjorde att vi ändå 

valde strategin att huvudsakligen intervjua på egen hand. För att säkerställa 

intervjufrågornas hållbarhet, besvarades frågorna av två uppdragspedagoger i en 

pilotstudie och vi upplevde sedan att intervjufrågorna gav oss de svar vi behövde utifrån 

våra frågeställningar.  
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För att få ett bredare underlag valde vi dessutom att skicka ut enkäter med likartade 

frågor till förskollärare och rektorer. Vi var intresserade av att se om vi kunde finna 

liknande eller annorlunda mönster. En brist i arbetet med enkäterna var att några av 

kontakterna togs enbart via e-post. De svaren kom in senare än från dem som vi haft 

personlig kontakt med. Några svar uteblev helt och vi fick ett bortfall på fyra stycken.  

Analysarbetet har främst bestått av att tolka förskollärares och rektorers ord om deras 

syn på IUP samt deras synpunkter och förklaringar till varför gruppen barn i behov av 

särskilt har ökat. Det hade varit intressant att även analysera färdigskrivna IUP:er och 

att tolka dessa, men vi insåg att vi måste begränsa vårt arbete.  

I avsnittet om förskolans historik har vi valt att fokusera på vissa personer och händelser 

som vi med vår erfarenhet tolkar har haft betydelse för utvecklingen och arbetet kring 

fenomenet IUP. Vi är medvetna om att det finns fler betydelsefulla personer och 

händelser som väsentligt påverkat vår svenska förskolas utveckling till att den ser ut 

som den gör i dagsläget.  

Resultatdiskussion  

Syfte med undersökningen är att nå en större kunskap och förståelse för de individuella 

utvecklingsplanerna i förskolan sett ur såväl pedagogiskt som ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv, då vår erfarenhet är att IUP i förskolan är relativt vanligt förekommande.   

Våra frågeställningar är:  

 

Hur uppfattas och används de individuella utvecklingsplanerna i förskolan? 

 

Anser förskollärare och rektorer att andelen barn i behov av särskilt stöd har 

ökat i förskolan?  
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Användningen och inställning till IUP 

Vad säger teorin?  

I förskolans styrdokument, Lpfö 98 finns krav på en tydligare dokumentation för att 

synliggöra verksamheten och även i Skolverkets allmänna råd, Kvalitet i förskolan 

(2005) och Skolverkets utvärdering (2004) nämns vikten av att personalen använder sig 

av olika verktyg och metoder för dokumentation och utvärdering som visar hur 

förskolan skapar förutsättningar för alla barns utveckling och lärande. I läroplanen finns 

inga krav på IUP, men däremot skall utvecklingssamtal genomföras där föräldrarna och 

pedagogerna samtalar om det enskilda barnets trivsel, utveckling och lärande. I förslaget 

till läroplan (SOU 1997:175) ”Att erövra omvärlden” finns däremot tankar om ”individuell 

planering” för varje barn i förskolan.   

I Skolverkets (2004) utvärdering framkommer att det har blivit allt vanligare att 

förskolorna använder sig av IUP i och med läroplanens införande 1998. En tendens i 

användandet av IUP är att det förekommer uppnåendemål vilket strider mot läroplanens 

grundtankar. Även i Elfströms (2005) avhandling framkommer det att förskolorna i 

hennes undersökningsgrupp började med IUP i samband med läroplanen. Hon anser att 

de flesta av dokumenten och den pedagogiska dokumentationen har en gammal syn på 

lärande och utveckling med de utvecklingspsykologiska teorierna som grund, där 

barnen bedöms i förhållande till sin ålder utan hänsyn till bl.a. samspel och relationer. 

Hon påtalar att bedömningarna strider mot läroplansmålen, eftersom förskolan inte har 

uppnåendemål och att fokus riktas på den enskilda individen istället för på pedagoger, 

verksamhet, relationernas och samspelets betydelse.  

Pramling (2006) anser däremot att IUP endast är ett nytt begrepp på något som funnits 

länge i praktiken. Hon menar att förskolan alltid haft en tradition att samtala med 

föräldrar om barns utveckling och lärande. Observation och dokumentation av barn har 

alltid förekommit i förskolan och hon understryker att dokumentation är att observera, 

det går inte att dokumentera utan att observera och i detta ligger ett värderande vare sig 

man vill det eller inte. Hon hävdar också att det är nödvändigt med nya verktyg för 

observation och dokumentation, verktyg som stämmer överens med de nya teorierna 
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kring att se på barns utveckling och lärande. Enligt Pramling ska en individuell 

utvecklingsplan innehålla det hon kallar lärandets objekt, där läroplansmål, process och 

resultat ingår.  

Sommer (1997) menar också att verksamhetens dokumentation får en högre kvalitet om 

pedagogen blir en bättre observatör och ser det som sker i vardagen. Han skriver att när 

vardagen beskrivs med begrepp kommer funderingarna och diskussionerna kring 

exempelvis varför man gör på ett visst sätt och vilka pedagogiska idéer som finns 

bakom. Genom att observera konkret utan att värdera det barn gör och det barn gör 

tillsammans, blir pedagogerna bättre på att synliggöra och tydliggöra sin vardag. På så 

sätt implementeras den nya barnsynen, där barnet anses vara kompetent och aktivt 

medskapande i sin egen utveckling i samspel med andra barn och vuxna. Detta synsätt 

vidareutvecklar i förlängningen både pedagogerna och verksamheten.   

Dahlberg, Moss och Pence (2003) anser däremot att observation och dokumentation är 

helt skilda företeelser, att observationer lätt kan bli enkla karläggningar av barn enligt 

utvecklingspsykologin, där barn utvecklas i olika stadier. De anser att pedagogisk 

dokumentation främst handlar om att försöka se och förstå vad som händer i 

pedagogiskt arbete och i samspel, utan några på förhand bestämda normer och 

förväntningar.  

Den teori som vi tagit del av, såväl med positiv som negativ inställning till IUP, 

uppmärksammar vikten av att vidareutveckla metoder och verktyg för dokumentation 

och utvärdering. Dessa verktyg och metoder bör överensstämma med den nya synen på 

barn, utveckling och lärande. Vår tolkning är att det inte finns någon enhetlig syn på hur 

dessa verktyg och metoder bör/ska se ut. Det råder oenighet om vad en observation är, 

om det är möjligt att observera utan att värdera, om observation och dokumentation är 

samma företeelse och om det är möjligt att dokumentera utan att observera. Pramling 

(2006) menar att det inte finns någon universalmetod, vilket även framkommer i vår 

undersökning.  



  

49

 
Vad visar undersökningen?  

IUP och dokumentation används på olika sätt och vi möter olika sorters verktyg och 

metoder för dokumentation och utvärdering som speglar både ett summativt, dvs. 

beskrivning och bedömning hur det har varit hittills, och ett formativt perspektiv, dvs. 

beskrivning som en pågående process som visar var i processen barnet befinner sig just 

nu.   

Resultatet i vår undersökning visar att de flesta förskolorna påbörjade arbetet med IUP i 

samband med att läroplanen implementerades ute i förskolorna. (Figur 1 och tabell 2) I 

de flesta förskolorna var det rektorerna som initierade arbetsgrupper av pedagoger som 

arbetade fram material och dokument.  

På individnivå använder samtliga IUP i utvecklingssamtalen med föräldrarna, men 

upplägget för samtalen har olika utformning. Majoriteten av förskollärarna och 

rektorerna i vår undersökning ser positivt på IUP och anser att det är nödvändigt att 

barnens utveckling och lärande dokumenteras och diskuteras tillsammans med 

föräldrarna. En IUP ska vara positiv, framåtsyftande och utan värdering. Däremot är 

inte alla ense om begreppet IUP.   

På gruppnivå visar undersökningen både bland förskollärare och bland rektorer att IUP 

används vid planering av arbetsområden eller tema för hela gruppen. Barnens IUP 

delges alla i arbetslaget och pedagogerna beskriver därigenom att de använder sig av 

den kunskapen i det dagliga arbetet.   

En av de intervjuade nämner att IUP används på organisationsnivå genom att materialet 

kring IUP är under ständig utveckling. Alla rektorerna hävdar att de organisatoriska 

förutsättningarna alltid förändras utifrån den aktuella barngruppen och det som 

överenskommits med föräldrarna vid upprättandet av IUP. Majoriteten i vår 

undersökningsgrupp beskriver att de har en annan barnsyn än tidigare, där de nu framför 

allt ser att alla barn har förmågor och kompetenser. De flesta menar även att IUP är ett 
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redskap i det vardagliga arbetet, men att det finns vissa svårigheter och dilemman som 

ännu inte sett sin lösning.  

Avslutande reflektioner  

Läroplanens intentioner var bl.a. att Sveriges förskolor skulle få en likvärdig kvalitet. 

Med detta i åtanke anser vi att det å ena sidan är positivt att varje förskola eller kommun 

arbetar fram sina verktyg, men å andra sidan skiljer sig förutsättningarna att genomföra 

detta väsentligt, alltså blir även resultatet varierande. Vår tolkning av undersökningen är 

att förskolorna har haft olika ingångar i arbetet med läroplan och IUP. Följden av detta 

blir att varje förskola eller kommun gör sin egen tolkning av styrdokumenten, vilket 

leder till skillnader i dokumentation och tolkning av hur en IUP ska utformas och 

användas.   

Förskolorna i vår undersökningsgrupp har till stor del använt sig av Wiklund och 

Janckes (1997) studiematerial för att implementera läroplanen. Vår tolkning är att 

begreppet individuell utvecklingsplan kommer just från det materialet. Engagemanget 

att ta del av aktuell forskning varierar och detta påverkar också tolkningen av 

styrdokumenten. Frågan är hur vi vill ha den svenska förskolan. Gemensamma verktyg 

och en mer likvärdig förskola eller som nu - att alla har sina egna verktyg för 

dokumentation. Då måste det också få se olika ut och tanken om likvärdighet kan 

diskuteras. Historien och även vår undersökning visar att de utvecklingspsykologiska 

teorierna fortfarande har stor betydelse och ett starkt fäste i förskolan, vilket även 

Pramling och Sheridan (2004) framhåller.   

How solid are old traditional perspectives and attitudes in preschool and how is that related to 

new research? New research and changes of curriculum and guidelines seems to be 

implemented on a theoretical and rhetorical level, but not altogether in practice. In practice 

traditional ways and attitudes still seems to have a strong grip although there are many 

examples of changed practise. (p. 18)  
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Framväxten av IUP bör ses som en kumulativ process. (Befring, 1994) Ny kunskap om 

barn, deras utveckling och lärande läggs till de inarbetade teorierna med 

utvecklingspsykologisk grund – en process som måste få ta sin tid.  

Redan på 1930- och 40-talet diskuterades frågorna om hur barn är och hur de ska 

beskrivas, ur socialpsykologiskt respektive socialpedagogiskt perspektiv. De två 

inriktningarna hade olika utgångspunkter med fokus på det som föll utanför ramen och 

inte fungerade respektive fokusering på goda egenskaper och det som fungerade. 

Rötterna från de två inriktningarna lever vidare och blir åter tydliga i arbetet med IUP. 

Samtiden är en del av den pågående historien som Gars (2006) påpekar.    

Pedagogernas sätt att använda sig av IUP kritiseras till viss del i den litteratur vi tagit 

del av. Med en helhetssyn på bakgrund och utveckling i förskolepedagogikens historia 

ifrågasätter vi att pedagogerna kritiseras i arbetsprocessen kring IUP. Vi efterlyser ett 

perspektiv som innefattar förståelse för processen och att det är så här det ser ut just nu, 

vilket även Bryman (2002) framhåller. Samhällsvetenskaplig forskning är ofta ett försök 

att förstå människors idéer och handlingar och att tolka dem. Forskarens uppgift är 

alltså att tolka människornas handlingar och deras värld utifrån deras perspektiv, utan 

att lägga någon värdering i detta. Vårt sätt att se på IUP i förskolan är, att vi är på väg in 

i framtiden samtidigt som vi är en del av det historiska sammanhanget och av vår egen 

tid.  

I målen för förskolan finns att läsa inom varje målområde ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar…” och ”särskilt uppmärksamma barn och hjälpa barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling”. (Lpfö 98, s. 10) Vi tolkar detta som ett uttryck på individnivå. Vad betyder 

detta i relation till att observation och dokumentation enbart ska göras på verksamheten? 

Detta för oss tillbaka till våra grundfunderingar kring detta arbete: Hur ska våra 

styrdokument tolkas och vem har tolkningsföreträde?   

Skolverket (2004) skriver att formaliseringsnivå, d.v.s. läroplanens intentioner och mål, 

och realiseringsnivå, d.v.s. verksamheten där läroplanen ska tillämpas och där lokala 

villkor och ramar för arbetet med läroplanen, varierar och bör analyseras vidare.  
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För att riktigt förstå innebörden i vår läroplan är vi övertygade om att 

formaliseringsnivån bör tydliggöras. Därefter räcker det inte med en introduktion av 

läroplanen, utan den behöver ständigt diskuteras och kopplas till det vardagliga arbetet 

för att hållas levande. Vi tolkar att det i nuläget finns två spår i användningen av IUP, 

ett där IUP är ett redskap i verksamheten och det andra spåret är att IUP används i 

dialogen med föräldern kring det individuella barnet. Förståelse av läroplanens innebörd 

är en förutsättning för att IUP ska kunna användas i förskolan utifrån Lpfö 98:s 

intentioner och grundtankar.  

Vidare anser vi att begreppet individuell utvecklingsplan bör användas med försiktighet 

med tanke på att ordet plan betyder ”genomtänkt handlingsplan för att uppnå ett visst mål” och 

uppnåendemål inte existerar i förskolans läroplan. Individuell planering är kanske en 

lämpligare benämning, den benämning som fanns med redan i förslaget till läroplan ”Att 

erövra omvärlden.” (SOU1997:157)  

IUP och barn i behov av särskilt stöd 

Vad säger teorin?  

Kategorin barn i behov av särskilt stöd har ökat sedan läroplanens införande enligt 

Skolverkets utvärdering (2004). I rapporten redovisas tre möjliga förklaringar till detta. 

Den första är att förskolans relativt goda kvalitet har försämrats p.g.a. större 

barngrupper och färre vuxna. Den andra möjliga förklaringen är att barn har sämre 

uppväxtmöjligheter idag än tidigare och den tredje förklaringen är att ”normalspannet” 

har krympt, då det blivit vanligare att dokumentera, observera och kartlägga enskilda 

barn och att IUP anses vara en orsak till att ”normalspannet” har krympt.   

Skolverket (2004) vidareutvecklar inte begreppet ”normalspannet”, men använder sig av 

ordet normalisering, som innebär att ”barnet bedöms utifrån vad man förväntar sig av att barn i 

allmänhet ska kunna vid en viss ålder”. Vilken teori som ligger bakom bedömningen uppger 

inte Skolverket. Den teori som vi tagit del av är enig om att normalitet i vår kultur ofta 

definieras av de utvecklingspsykologiska stadieteorierna. Barnet utvecklas i olika 
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stadier i given ordning och anses nå förutbestämda mål i vissa åldrar. Stadieteorin tar 

inte hänsyn till barnets egna förutsättningar, relationer, samspel, historia, kultur eller 

samhället som barnet befinner sig i.  

Vad visar undersökningen?  

Resultatet i vår undersökning visar att 10 av 37 tillfrågade anser att andelen barn i 

behov av särskilt stöd har ökat i förskolan. Oavsett om de tillfrågade svarat ja, nej eller 

tar inte ställning/vet inte på frågan om de anser att andelen barn i behov av särskilt stöd 

har ökat i förskolan, anger flertalet orsaker till en sådan ökning. Såväl förskollärare som 

rektorer anser att den främsta förklaringen till denna ökning är att barngrupperna idag är 

för stora i förhållande till antalet vuxna. Förskollärarna beskriver att de tidigare ”hann 

med” alla barn och automatiskt ägnades extra tid till barn som behövde det, utan att 

barnen ansågs eller benämndes som barn i behov av särskilt stöd.   

Ungefär en fjärdedel i vår undersökningsgrupp nämner också att barns uppväxtvillkor 

ser annorlunda ut idag och är en orsak till att flera barn anses vara i behov av särskilt 

stöd. Andra orsaker som nämns i vår undersökningsgrupp är vårt förändrade samhälle 

med mera stress för både barn och vuxna, medias påverkan och en större kunskap och 

medvetenhet om olika funktionshinder, som i vissa fall gynnar barnet men i andra fall 

får motsatt verkan. Tre personer i vår undersökningsgrupp nämner IUP som en orsak till 

att kategorin barn i behov särskilt stöd har ökat genom att IUP kan användas för att 

fokusera på brister istället för kompetenser.  

De gemensamma dragen i vår undersökning och Skolverkets utvärdering (2004) är 

förklaringen att barngrupperna är för stora i förhållande till antalet vuxna, samt 

synpunkter att uppväxtvillkoren är en orsak till att andelen barn i behov av särskilt stöd 

ökar.    
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Avslutande reflektioner  

Vi anser att begreppet barn i behov av särskilt stöd till viss del är missvisande eftersom 

någon egentlig definition inte finns. Däremot behöver verksamheten ofta extra resurser 

för att kunna möta varje barn. Alla har vi olika förutsättningar och kompetenser. Frågan 

är var vi riktar blicken och vad vi lägger fokus på. Om vi gör ett tankeexperiment: 

Verksamheten är i behov av särskilt stöd för att kunna möta varje unikt barn. Genom att 

vända på begreppen riktas fokus på verksamheten istället för på det individuella barnet. 

Idag fokuserar vi ofta på vad vi ska göra för att få barnet att passa in i verksamheten. 

Om vi istället skiftar fokus: Vad gör vi för att i verksamheten kunna möta barnet och ge 

de bästa möjligheter till utveckling utifrån dess förutsättningar? Vi behöver söka 

resurser för verksamheten, så den kan nå upp till strävansmålen i arbetet med alla barn, 

vart och ett speciellt på sitt sätt. Kanske skulle samtalens fokus mera hamna på grupp 

och organisation om det hette att verksamheten är i behov av särskilt stöd? Gars (2006) 

beskriver det på ett tänkvärt sätt:  

 Ett och samma barn kan gestaltas på sinsemellan olika, näst intill motsägande sätt.   

Föräldrasamtalen kan färgas av hopp eller problem. Detta alltså inte så mycket på grund av 

barnets sätt att vara som på grund av den blick som riktas mot barnen. (s. 135)              
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Frågor för vidare forskning   

Under tiden då vi arbetat med examensarbetet har vår nyfikenhet ytterligare väckts och 

vi har diskuterat flera nya frågeställningar. Här presenterar vi tre av dem:  

Aktuell forskning och studier visar att tidigt stöd/tidiga insatser på förskolenivå är av 

största betydelse för att skolan i förlängningen ska kunna göra anspråk på att vara ”en 

skola för alla”. I vilken utsträckning förekommer det att förskolor tilldelas resurser som 

möjliggör att förskoleverksamheten kan ge detta tidiga stöd? 

De nya teorierna kring barn kräver uppdaterade verktyg och metoder för utvärdering 

och dokumentation och Skolverket efterlyser utvärderingsmodeller med strävansmål 

som grund. Hur skulle dessa verktyg och metoder kunna se ut?  

Lpfö 98 kan läsas ur olika perspektiv och tolkas på skilda sätt. För att Lpfö 98 ska 

fungera som ett levande styrdokument, krävs tid för diskussion och reflektion i 

arbetslagen. Hur prioriteras detta i verkligheten?             
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Bilaga 1         

Intervjufrågor till pedagoger             Våra stödfrågor:  

Antal år i yrket?  

1. Hur och när startades arbetet med IUP?       Er själv, ledning, förvaltning?  

2. Hur länge har du arbetat med IUP?  

3. Hur presenterades/förankrades IUP på er förskola?  

4. När använder du dig av IUP?        Individ, grupp, organisation 
    I vilket syfte?         Dokument, redskap  

5. Använder du dig av annan dokumentation?       Vilken - Utveckla? Vilket 
syfte?  

6. Vilken typ av dokumentation använde du dig 
    av innan IUP?  

7. Vad tycker du om att ha IUP för alla barn i förskolan?  

8. Hur uppmärksammar ni barn i behov av särskilt stöd?  

9. Hur uppmärksammade ni barn i behov av särskilt stöd 
    innan Lpofö98?  

10. Några likheter/skillnader?  

Rapporter visar på att barn i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat.  

11. Vad säger dina erfarenheter?  

12. (Vid ja) Vad tror du är orsakerna till detta?   

13. (Vid ja) Kan du avgöra när ökningen började?  

14. Något mer du vill berätta angående IUP eller barn i behov av särskilt stöd som du 
anser är viktigt?      
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Bilaga 2  

ENKÄTFRÅGOR  
angående individuella utvecklingsplaner (IUP)   

1. Hur många år har du arbetat i yrket?   

2. När påbörjades arbetet med IUP?   

3. Vad var anledningen till att arbetet med IUP startade?   

4. På vems uppdrag startade arbetet med IUP?   

5. Hur förankrades arbetet med IUP?   

6. Hur länge har du arbetat med IUP?   

7. På vilket sätt använder du dig av IUP i verksamheten? Beskriv!   

8. Vad är din personliga åsikt om IUP för alla barn i förskolan?   

9. Rapporter visar att barn i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat. 
Vad säger dina erfarenheter om detta?   

10. Vad tror du i så fall är orsakerna?   

11. När anser du i så fall att ökningen startade?   

Övriga synpunkter       
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Bilaga 3 

Lärarhögskolan i Stockholm    
Institutionen för individ, omvärld och lärande 
Specialpedagogiska programmet 60p     

Hej!  

Vi studerar sista året på specialpedagogiska programmet och ska skriva ett 
examensarbete i specialpedagogik under hösten 2006 och våren 2007. Vi vill undersöka 
hur de individuella utvecklingsplanerna/IUP uppfattas och används av erfarna 
förskollärare på tre olika förskolor i olika kommuner.    

Brevet är en bekräftelse på bokad tid för intervju:  

Dag: ……………………….  

Kl: …………………………   

Vi kommer att använda oss av bandspelare vid intervjuerna och vi beräknar att det 
kommer att ta ca 45 minuter – 1 timme. Vi vill ha spontana svar därför skickas inte 
frågorna ut i förväg men vi vill gärna att du tar med dig IUP materialet som används på 
förskolan.  

Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att du får kännedom om:  

 

syftet med intervjun 

 

att medverkan är frivillig. 

 

att svaren behandlas konfidentiellt, materialet ska inte gå att identifiera till 
respektive förskolan eller person. 

 

att intervjusvaren enbart används till vår undersökning.   

Om du har frågor får du gärna ringa eller mejla. 
    

Tack för din medverkan.  

Vänliga hälsningar  

Gunilla Viper  Sirpa Wedman-Bragner  
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Bilaga 4  

Intervjufrågor till rektorer/pedagogiskt ansvariga 
angående individuella utvecklingsplaner (IUP)    

1.  När påbörjades arbetet med IUP i ert område?  

2.  Hur startade det?  

3. Vad anser du är syftet med IUP?  

4.  På vilket sätt förankrades IUP ute i verksamheten?  

5.  Vilka spår av IUP kan man se på individnivå? 
     Vilka spår av IUP kan man se på gruppnivå?                                                        

Vilka spår av IUP kan man se på organisationsnivå?  

6. Förskolan omfattas inte av någon förordning som kräver att det ska finnas IUP. Inte 
heller finns några krav på detta i Lpfö 98. Ändå är IUP relativt vanligt 
förekommande i förskolan. Vad tror du att det beror på?  

7.   Hur gick tankegångarna då IUP introducerades i ert område?  

8.   Vad är din personliga åsikt om att ha IUP för alla barn i förskolan?  

9.  Hur uppmärksammas barn i behov av särskilt stöd?  

10. Hur uppmärksammades barn i behov av särskilt stöd före Lpfö 98?  

Rapporter påvisar att barn i behov av särskilt stöd har ökat i förskolan.  

11. Vad säger dina erfarenheter?  

12. Vad tror du i så fall är orsakerna?  

13. När anser du i så fall att ökningen startade?       
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Bilaga 5 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för individ, omvärld och lärande 
Specialpedagogiska programmet 60p   

Hej!  

Vi studerar sista året på Specialpedagogiska programmet och ska skriva ett 
examensarbete i specialpedagogik under hösten 2006 och våren 2007. Vi vill undersöka 
hur de individuella utvecklingsplanerna/IUP uppfattas och används av erfarna 
förskollärare på olika förskolor i tre kommuner. Dessutom vill vi veta mera om 
rektorers/pedagogiskt ansvariga personers tankar kring IUP.  

Vi använder oss av intervjuer, enkäter och mejlintervjuer i vårt examensarbete och är 
mycket tacksamma för svar på mejlintervjun senast 2007-01-19. Det går bra att svara 
direkt i dokumentet och sedan skicka det tillbaka.   

I vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att du får kännedom 
om: 

 

syftet med mejlintervjun 

 

att medverkan är frivillig 

 

att svaren behandlas konfidentiellt, materialet ska inte gå att identifiera till 
person 

 

att intervjusvaren enbart används till vår undersökning   

Tack på förhand!   

Vänliga hälsningar  

Gunilla Viper  Sirpa Wedman-Bragner        
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