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Abstract 

One of the Swedish preschools many tasks is to identify the needs of a child and to shape an 
activity suited to their needs. This identification means a lot of times that a child is weighed 
and valued despite that the curriculum clearly states that no assessment is to be done in the 
Swedish preschool. To develop a preschool able to face all children regardless of their 
individual needs it’s necessary to change focus from child assessment to instead look at the 
work and environment in the whole preschool. A development of the activity might be seen as 
a work in progress whose primary goal is to improve the quality of work in preschool. This 
study is a case study with the purpose of going into the depth and finding the unique of 
preschool assessment. This study is based on interviews with preschool teachers with the 
purpose of creating knowledge about the background to individual children’s prerequisites 
being valued, how to counter this, and instead evolve the work in preschool to be able to face 
all children no matter their needs. The result indicates there being a norm in preschool for 
what a child should be able to do and know, towards that, many children are assessed and 
valued. When a child’s behavior and/or development is perceived to fall outside this norm the 
child is described as a child in special needs. Respondents point out that by working with 
attitudes, ability to supervision by special educator, and small groups of children, would 
together contribute to individual assessment turned towards activities assessment. The results 
in this study puts focus on the head of preschool as a key person by creating possibilities for 
teachers to progress their work.  
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Inledning 
Den svenska förskolan anses vara ett föredöme ute i världen när det gäller omfattning, 
tillgänglighet och barnsyn. Förskolan i Sverige beskrivs vara flexibel, variationsrik och har 
stor respekt för barnet (OECD, 2001). Förskolan är en frivillig skolform och idag tillbringar 
många av Sveriges barn i åldrarna 1-5 år stor del av sin tid i förskolans verksamhet. Den 
politiska visionen om att skapa en förskola med likvärdig kvalitet för alla barn ledde fram till, 
att 1998 fick förskolan en egen läroplan Lpfö 98 (reviderades 2010). 
Utbildningsdepartementet tog över ansvaret för förskolan och skollagen kom att gälla även 
förskolan. Förskolan räknas nu som första delen i det svenska utbildningssystemet. 

Förskolans uppgift är att lägga grunden för barns utveckling och lärande men har till skillnad 
från den obligatoriska skolan inga individuella satta mål utan har istället strävansmål riktade 
mot verksamheten. Ett viktigt strävansmål är att utveckla en verksamhet som utgår från varje 
barns behov av stöd för sin utveckling och lärandet. Läroplanen slår fast att, 

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ske få detta stöd utformat 
med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att det kan utvecklas så 
långt som möjligt(Lpfö 98/10, s5). 

Trots att läroplanens ambition och intention är att befria barn i förskolan från krav och 
bedömning så ökar kraven på barnen, allt fler barn bedöms och behovet av särskilt stöd ökar i 
förskolan (Skolverket, 2004).  

I förskolan förekommer olika typer av bedömning. En självklar bedömning som förekommer 
och som alla som arbetar i förskolan är skyldiga att göra, är att bedöma om ett barns far illa 
och slå larm och anmäla detta. En annan typ av bedömning är den som pedagogerna behöver 
göra för att kunna strukturera sin verksamhet, en bedömning för att identifiera varje barns 
behov och intressen utan att samtidigt värdera barnens egenskaper. Bedömningar som inte är 
värderande d.v.s. som görs för att identifiera ett behov eller ett intresse kan snarare betraktas 
som en nödvändighet för att utveckla verksamheten. Här uppstår dock ofta ett problem. 
Skolverkets utredning (2004) pekar på att bedömning i förskolan har ökat, med fokus på 
enskilda barns personlighet och förutsättningar. Fler barn utreds och får diagnos, bedömningar 
förekommer i stor utsträckning i förskolan samtidigt som resurserna för extra stöd minskar. 
De behov som identifieras tillskrivs som brister hos barnet och allt fler barn kategoriseras som 
barn i behov av särskilt stöd. Lutz (2013) beskriver en konsekvens av att kategorisera ett barn 
och beskriva det utifrån en svårighet och eller brist, är att det skulle kunna leda till 
stigmatisering som påverkar både bemötande från vuxna, hur barnet upplever sig själv och 
hur barnet hanterar sin situation i verksamheten. När ett barns svårigheter är i fokus och lite 
kraft läggs på att utgå från det barnet tycker om och redan behärskar finns risken att barnet 
hela tiden misslyckas och tappar lusten att försöka. Det kan bli en nedåtgående spiral. 
Fokusen riktas mot individen och inte mot verksamheten som varken gynnar barnet eller 
verksamheten.  

Det finns gott om forskning som konstaterar att det finns ett problem att det sker bedömningar 
i förskolan som fokuserar på individen och det finns även forskning som visar på de 
konsekvenser som individbedömning kan leda till. Men frågan är om varför 
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individbedömningar fortsätter att dominera och varför det ser ut, så finns lite forskning om. 
För att kunna undanröja ett problem krävs att man verkligen förstår varför det uppstår. Därför 
har jag valt att ägna min studie åt att försöka hitta orsakerna till att individbedömning sker och 
med en förhoppning att kunna finna lösningar hur individbedömning kan vändas mot att 
värdera och utveckla verksamheten, d.v.s. förskolan. 

Syfte 
I fokus för föreliggande studie är 7 pedagoger i förskolans erfarenheter av och uppfattning om 
bedömningar av att ett barn har särskilda behov för sitt lärande och utveckling. Syftet är att 
bidra med kunskap om bakgrunden till att barns individuella förutsättningar värderas i 
förskolan, för att kunna motverka detta och istället verka för att utveckla verksamheten så att 
den kan möta alla barn oavsett individuella förutsättningar. 

Forskningsfrågor 
 

• Vad ligger till grund för den identifiering eller bedömning av att ett barn varit i behov 
av särskilt stöd? 

• Hur har stödet utformats för att möta de identifierade behoven av särskilt stöd? 
• Hur skulle förskolans bedömningar kunna riktas från individvärdering till 

verksamhetsvärdering? 

Bakgrund 
Denna studie kan sägas röra sig inom det specialpedagogiska forskningsfältet och för att 
skapa en överblick av specialpedagogik som forsknings- och kunskapsområde inleds 
bakgrunden med en kort översikt. Därefter följer ett avsnitt som redogör för förskolans 
framväxt och utveckling, för skapa en bild över den verksamhet som studien genomförs i samt 
vilken situation som respondenterna arbetar i. Det efterföljande avsnittet utreder begreppet 
barn i behov av särskilt stöd och vad som kan ligga till grund till att barn bedöms vara i behov 
av särskilt stöd. Därefter följer ett avsnitt som behandlar bedömningar i förskolan och vilka 
konsekvenser det kan ge för det enskilda barnet. Bakgrunden avslutas med en genomgång av 
vad som skulle kunna vara gynnsamma förutsättningar för att stödja barns utveckling och 
lärande samt hur förskolans verksamhet ska kunna utvecklas ytterligare. 

Specialpedagogik som forskningsområde och kunskapsområde 
Den internationella forskningen som bedrivs inom utbildningsdiskursen kan beskrivas spretar 
i sin inriktning och omfattning. Sandeberg, Lillvist, Eriksson, Björck- Åkesson & Granlund 
(2010) redogör i sin artikel en forskningsöversikt, där författarna beskriver forskning som 
bedrivits och fortfarande bedriv i USA, England och Sverige. Den amerikanska 
skolforskningen har starka influenser från den psykologiska forskningen med inriktning mot 
individen och den problematik som uppstår med och kring barnet. Diagnoskulturen med 
screening och identifikationer kan sägas vara starkt rådande och stora ansträngningar har 
gjorts och fortfarande görs för att hitta förklaringsorsaker till varför svårigheter uppstår hos 
barn. Förutom att studera orsakerna till att svårigheterna uppstår har forskningen inriktas mot 
att arbeta fram åtgärder för att stödja svårigheterna, träningsprogram, arbetsscheman etc. Om 
blicken vänds mot England och den forskning som bedrivits där, så tenderar den att studera 
skolsvårigheter som fenomen, d.v.s. inte inriktat mot individen och dess svårigheter, snarare 
att svårigheten som upplevs, uppstår i skolan och med verksamheten som bedrivs där. Skolans 
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och förskolans verksamhet står i fokus och möjliga lösningar söks i verksamhetens struktur 
och innehåll (Sandeberg et al. 2010). Lutz (2009) menar att denna typ av forskning som 
betonar det speciella helt utelämnar det som finns runt omkring barnet, det allmänna som då 
kan fortsätta vara oförändrat och outforskat. De senaste åren har det bedrivits viss forskning 
som lyft blicken från det enskilda barnet och studerat förskolans verksamhet, dess innehåll 
och struktur. Ett exempel är Nordin-Hultman (2011) som studerat förskolans pedagogiska 
miljöer och hon konstaterar att förskolans pedagogik till viss del kan skapa vissa brister och 
problem hos de barn som förskolan egentligen försöker minska eller stödja genom att bara 
studera det enskilda barnet.  

Det finns många versioner och förklaringar om vad specialpedagogik som kunskaps och 
forskningsområde skulle kunna. Ahlberg (2007) beskriver specialpedagogiken som politisk- 
normativ då ursprunget bygger på internationella konventioner och överenskommelser så som 
Salamanca deklarationen och FN:s barnkonvention. Vidare klargör Ahlberg att 
specialpedagogik inte kan ses som ett fristående kunskapsområde utan bör betraktas utifrån 
individen, samhälls-, organisations- och didaktiska perspektiv. Specialpedagogik har likställts 
med specifika åtgärder, metoder och behandling som tas till när ordinarie pedagogik inte 
räcker till. Lutz (2013) beskriver specialpedagogik som ett förhållningssätt, bemötande, etik, 
en öppenhet för att problematisera och kritiskt granska den pedagogiska lärandemiljön. 
Björck-Åkesson (2009) talar om att specialpedagogik handlar om att skapa optimala 
förutsättningar för lärande för barn. Specialpedagogikens svåra utmaning bottnar i att det inte 
finns några generella åtgärder/stödinsatser som fungerar på alla barns olika individuella 
behov. Förskolan och skolan har olika traditioner när det kommer till bland annat särskiljning 
och inkludering, förskolan har en lång tradition med att inkludera alla barn medan skolan har 
en tradition med att särskilja barn som är i svårigheter men gemensamt för de båda 
verksamhetsformerna är traditionen att betrakta barns beteende och utveckling utefter en viss 
bestämd ordning. De barns beteende och utveckling som upplevs skiljer sig från den 
ordningen beskrivs behöva specialpedagogiska insatser. Detta stöder Palla (2011) i sin 
forskning och hon beskriver specialpedagogik som en inkluderande verksamhet och det 
speciella uppstår i glappet mellan förskolans krav, förväntningar och föreställningar på det 
enskilda barnet och hur barnets beteende och utveckling gestaltar sig. Pallas tillskriver 
förskolan stor makt i samhället när det kommer till att definiera vem som ska betraktas och 
beskrivas speciell. 

Persson (2007) framhåller att specialpedagogik kan betraktas och beskrivas utifrån flera 
perspektiv och perspektiven kan förstås som överlappande och föränderliga. Ur ett kategoriskt 
perspektiv på specialpedagogik står just kategoriseringen av avvikelser i centrum. Barnet 
betraktas som ägare av sin svårighet och diagnoser innebär avvikelser hos individen. De 
åtgärder som sätts in är kortsiktiga, vänder sig till det enskilda barnet och är direkt relaterat till 
svårigheten. Med ett relationellt perspektiv förstås specialpedagogik som något som 
samspelar med ordinarie pedagogik. Barnets svårigheter uppstår i mötet med miljön, 
verksamheten och andra människor. Åtgärderna som planeras och sätts in är långsiktiga och 
stort ansvar vilar på arbetslaget runt barnet (Persson, 2007). Nilholm (2007) talar om ett tredje 
perspektiv, dilemma perspektivet som han beskriver uppstår när vårt utbildningssystem ska ge 
alla barn en liknande utbildning och samtidigt anpassa verksamheten till barnens olika behov 
och förutsättningar. Med dilemma perspektivet blir samtalet mellan de inblandade ett viktigt 
verktyg. 
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Det finns en lång tradition med det kategoriska perspektivet som det dominerande 
perspektivet inom specialpedagogiken. Enligt Persson (2007) har det gjorts försök att bjuda in 
och vända blicken mot det relationella perspektivet, bland annat har en läroplan införts i 
förskolan (Lpfö 98/10), lärarutbildningen har förändrats, specialpedagoger utbildas. Men det 
har varit svårt och tiden är en betydelsefull faktor. När problemen uppstår i förskolan och 
skolan upplevs de ofta som akuta och snabba lösningar efterfrågas, vilket då skulle kunna 
legitimera det kategoriska perspektivet. Det relationella perspektivets lösningar är breda och 
långsiktiga i sin karaktär. Resultaten låter ofta dröja sig innan de visar sig, åtgärderna kräver 
engagemang och delaktighet av alla berörda pedagoger. Verksamheterna kan behöva granskas 
och genomlysas vilket också kan upplevas jobbigt av berörda deltagare. Mycket troligt är att 
det specialpedagogiska arbetet kan vara svårt att motivera och vinna gehör för när problem 
och svårigheter upplevs akuta i en pressad arbetssituation som det ofta är ute på förskolor och 
skolor. Snabba lösningar efterfrågas och de eventuella konsekvenser de ger reflekteras sällan 
över. Vidare framhåller Persson att det inte finns någon tydlig och skarp åtskillnad mellan de 
två perspektiven och att de snarare kan fungera parallellt under en övergångsperiod, bra vore 
också om den specialpedagogiska verksamheten kunde närma sig den vanliga undervisningen 
i skolan (Persson, 2007). I förskolans värld går dessa två verksamheter ihop då man i 
förskolan nästan uteslutande arbetar med och mot hela barngruppen. Förskolan är ålagd enligt 
läroplanen att arbeta med uppföljning och utvärdering av sin verksamhet, vilket Persson 
(2007) framhåller som skulle kunna visa på det kategoriska konsekvenserna och 
begränsningar, om en öppenhet finns för att se det.  Detta skulle i sin tur kunna underlätta 
övergången till det relationella perspektivet. Med ett relationellt perspektiv på 
specialpedagogik som forskningsområde och kunskapsområde skulle det innebära att fokus 
för studier och praktiker skulle vara att studera och analysera relationer mellan individer och 
miljö på individ, grupp och organisationsnivå.  

Det har riktats mycket kritik mot specialpedagogisk forskning. Bland annat har Ahlberg 
(2007) framfört kritik mot att den verksamhetsfokuserade forskningen med en inkluderande 
prägel, att den inte genererar kunskap som lätt kan omvandlas till praktiken. Ahlberg ser 
forskning som kan leda till förändrat tänkande och förhållningssätt kan ses som mer hållbar 
forskning och riktat mot alla.  

Vad specialpedagogik innebär och innehåller är inte helt självklart när det kommer till 
förskolan, då det ofta är skolan som är utgångspunkt och referensmall när det talas om 
specialpedagogik som kunskapsområde och forskningsområde. Ett sätt att sammanfatta vad 
specialpedagogik kan vara oavsett var i utbildningsystemet barnen befinner sig, är att det 
handlar om att skapa förutsättningar i verksamheter för att möta alla barn och hitta 
gynnsamma former för deras utveckling och lärande.  

Historisk tillbakablick på förskolans framväxt till idag 
Förskolan i Sverige startades upp i slutet av 1800-talet och det kom att påverka 
samhällsutvecklingen, genom att bland annat statens institutioner fick en mer framträdande 
roll och familjens roll som tidigare varit stor kom att minska. Samhället genomgick stora 
förändringar med urbanisering, industrialisering, demokratisering, vilket ledde fram till ett för 
samhället nytt behov av tillsyn och fostran av barn uppstod. Ur detta behov kom två 
verksamheter att utvecklas, Barnkrubborna och Barnträdgårdarna. Barnkrubbornas 
verksamhet utvecklades för de barn som levde under svåra levnadsförhållanden medan 
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Barnträdgårdarna var öppen för alla barn. Barnträdgårdarnas verksamhet präglades av 
omsorg, fostran, utveckling och lärande. Dessa två verksamheter kom att vävas samman och 
kan ses som stommen till dagens förskoleverksamhet. 

Med hjälp av Barnträdgårdarna synliggjordes barnen och initierade den individfokusering 
som fortfarande finns kvar i dagens samhälle och förskola. Under 1920- 30- talet kom 
barnpsykologin att utvecklas och få inträde i förskolans värld och normalitet och avvikelser i 
ett barns utveckling och beteende studerades. Kriterier för sattes upp och det enskilda barnets 
utveckling kom att analyseras mot dessa kriterier. Forskningen riktad mot psykologin ändrade 
den rådande barnsynen och kan sägas ha varit dominerande i förskolans verksamhet och dess 
barnsyn. Den har fortfarande än i dag ett starkt fäste i förskolan och samhället. Barnet 
betraktades behöva pedagogisk-psykologisk stimulans som i sin tur stärkte förskolans roll och 
betydelse. 

Fram till 1970-talet dominerades förskolan av tanken att barnets fysiska och psykiska 
utveckling följer ett visst mönster, till största del är medfött men till viss del påverkas av den 
miljö som barnet vistas i. En amerikansk forskare vid namn Arnold Gesell, var starkt drivande 
i arbetet och med tanken att barnet skulle få utvecklas i sin takt och utifrån sina 
förutsättningar. Här växte bilden fram om vad ett barn i en viss ålder förväntas kunna vara på 
ett på ett visst sätt. När ett barns utveckling inte följde mönstret betraktades avvikelsen från 
mönstret vara individuellt knytet till barnet. Ur detta resonemang växte bilden, normen av ett 
barn. Barnet skulle hjälpas genom socialkontroll, diagnos, vägledning, behandling och 
speciell undervisning (Palla, 2011). 

På 1970- talet kom Gesells tankar att ifrågasättas och tankarna mot att betrakta barnet som 
biologiskt och vars utveckling skedde i hieratiska utvecklingssteg fick fäste. Jean Piagets och 
Erik H. Erikssons tankar om att barnets förmågor tillsammans med miljön och pedagogerna 
och interaktionen däremellan, fick stort utrymme inom barnpsykologin och pedagogiken.  

I och med Barnstugeutredningen 1972, myntades begreppet barn med behov av särskilt stöd. 
Förskolan beskrevs ha ett kompensatoriskt inflytande, med möjlighet att stödja det enskilda 
barnets utveckling och lärande. Förskolans målsättning var en inkluderande verksamhet för 
alla barn (SOU: 1972:26). Under 1970 och 1980- talet genomgick förskolan en omfattande 
utbyggnad och riksdagen beslutade om en förskola för alla. 1993 kom riktlinjer för förskolans 
verksamhet i formen av Det pedagogiska programmet, ett styrdokument från Socialstyrelsen. 
Den kompensatoriska andan fanns tydligt utskriven även där, barn med behov av stöd skulle 
kompenseras med god kvalité och särskilda stödinsatser. Barnens utveckling ansågs vara 
linjär och universell.  

Året 1998 fick förskolan en egen läroplan, Lpfö 98 och ansvaret för förskolan övergick från 
socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Förskolan klev in som första delen i 
utbildningssystemet och med fokus på barnets livslånga lärande. De kompensatoriska 
tankarna fanns med men i samband med läroplanens införande och senare revidering 2010, 
kom barn med behov av särskilt stöd bytas ut mot barn i behov av särskilt stöd, vilket stärker 
det relationella synsättets roll i verksamheten. I samband med att förskolan fick en plats i 
utbildningssystemet fick kommunen ansvar att leda, organisera och utveckla förskolan samt 
skapa förutsättningar för förskolan att utföra sitt uppdrag, vilket kan betraktas vara en del i 
decentraliseringen som har präglat många verksamheter i samhället. Lutz (2013) beskriver 
utbildningssystemet som ett mål och resultatbaserat system, där krav på dokumentation, 
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utvärdering och uppföljning ingår och där kravet har ökat. Vid Skolverkets (2004) utvärdering 
konstateras att sammanslagningen mellan förskolan och skolan främst har genomförts i 
verksamheternas ledning och organisation med gemensamma kommunala styrdokument. 
Tydliga indikationer att förskolan och skolan har närmat sig varandra, är att förskolan har fått 
större krav att synliggöra sin verksamhet i skriftliga dokument som är gemensamma för de 
båda verksamheterna, gemensam fortbildning av personal där de tillsammans ska hitta former 
för utvärdering och kvalitetsredovisning. De gemensamma utvärderingarna försvåras av att 
verksamheterna har olika mål. Förskolan har strävans mål för verksamheten och skolan har 
individuella mål för eleverna. En konsekvens av att verksamheterna har olika mål är att när 
utvärderingar utformas och genomförs läggs stor vikt på att enskilda barns prestationer 
granskas och inte verksamheten (Skolverket, 2004). 

Under 1990- talet genomgick samhället många förändringar som kom att påverka förskolan, 
skolan och hela samhället. Förskolan verksamhet präglas och återspeglar vad som händer i 
samhället och när hur den utvecklas. Den då rådande lågkonjunkturen påverkade staten och 
kommunens ekonomi, vilket ledde till många nedskärningar och besparingar gjordes inom 
många områden och verksamheter (Skolverket, 2002). En tydlig följd av dessa besparingar 
och nedskärningar pekar Skolverkets utvärdering(2004) på, är det ökade antalet barn i 
barngrupperna. När förskolans verksamhet drabbas av besparingar och nedskärningar 
påverkas även de som arbetar i förskolan, d.v.s. pedagogerna. Palla (2011) pekar på att i 
pressande arbetssituationer, som dominerat förskolan de senaste åren, tenderar förskolans 
personal att skärpa sin blick mot barnen och utrymmet (toleransen) för olikheter att minska. 
Det mesta talar för att den så kallade öppenheten mot ”nya” sätt att tänka kring barns 
utveckling och lärande och förskolan verksamhet minskar i takt med att stressen ökar inom 
verksamheten. 

Förskolans verksamhet idag på 2000-talet, präglas av omsorg, fostran, lärande och utveckling. 
Samhället och förskolan är tätt sammankopplade, vilket också Palla (2011) understryker och 
betonar att den gemensamma strävan är att barnen i förskolan ska införliva de normer och den 
officiella värdegrund som samhället beskrivs vila på. Ansvaret vilar på pedagogerna i 
förskolan att organisera och leda arbetet med att implementera de gemensamma värdena hos 
barnen men samtidigt sträva efter att barnens individuella, unika kompetenser tas till vara, 
genom att bygga en verksamhet anpassade efter alla barns behov och förutsättningar. Det kan 
lätt uppfattas som ett dilemma då dessa till synes två olika uppgifter strävar åt olika håll. Palla 
beskriver dilemmat i förskolans uppdrag, 

För personalen i förskolan blir då uppdraget att homogenisera och öppna upp 
för heterogenitet (s, 12). 

Det är inte en helt enkel uppgift som förskolan och dess pedagoger har att hantera med detta 
dilemma. En av följderna som kan uppstå, är att strävan efter gemensamma värden resulterar i 
att en norm utvecklas för vad ett barn i förskolan förväntas vara, göra och utvecklas. De 
enskilda barnen värderas mot normen och barn riskerar att falla utanför normen och beskrivas 
vara i behov av särskilt stöd. 

Vad innebär bedömningen att ett barn kan anses vara i behov av särskilt stöd? 
Inom förskolan, skolan och specialpedagogik används olika begrepp och uttryck för att 
beskriva de barn som omgivningen upplever är i svårigheter. Begreppet barn i behov av 



 

7 

 

särskilt stöd har använts i svenska skolan och förskolan under många år, men vilka kriterier 
som skulle kunna avgöra om och när ett barn anses vara i behov av särskilt stöd, finns inte. 
Det är svårt att finna entydiga definitioner av begreppet och det avgörs till största del i 
betraktarens ögon. Vilka barn begreppet avser samt hur skolan och förskolan har bemött dessa 
barn har varierat över åren, vilket kan sägas hänger ihop med vilka influenser som varit 
rådande i samhället och inom forskningen.  

Sandeberg & Ottosson (2010) beskriver att barn i behov av särskilt stöd kan betraktas som en 
social konstruktion vilken bygger på redan förutbestämda bilder/karaktärsdrag av barn, en 
uttalad eller outtalad norm eller en upplevd erfarenhet. Den första identifiering av att ett barn 
är i behov av extra stöd kommer ofta i förskolan och bygger på pedagogernas observationer 
och beskrivningar om barnet och hur de fungerar i verksamheten och i barngruppen. Med 
andra ord tycks det vila ett stort ansvar på pedagogerna i förskolan att beskriva och identifiera 
vilka barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd. Pedagogerna själva påverkas i sin tur av 
social konstruktioner och den omgivande miljön (Sandeberg & Ottosson, 2010). 

I projektet Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan – 
generellt och specifikt stöd studerades 571 förskoleavdelningar. I studien angav pedagogerna 
att 20 % av barnen var i behov av särskilt stöd, varav 4 % av dessa barn hade identifierade 
funktionshinder, diagnoser. De övriga inom de 20 % beskrev pedagogerna som barn i 
gråzonen. De barnen som beskrevs finnas i gråzonen, deras svårigheter var främst inom språk 
och tal samt svårigheter med det sociala samspelet (Björck-Åkesson, 2009). De svårigheter 
som pedagogerna i förskolan identifierat hos barnen är problem med talet och språket samt i 
relation till andra barn. Vilka konsekvenser dessa svårigheter kan leda till förklarar 
Commondori (2013) i sin artikel Preschool teachers attachment, school readiness and risk of 
learning difficulties. Hon pekar på att det finns ett samband mellan svårigheter med språket 
och sociala samspelet och inlärningssvårigheter i skolan. Commondori framhåller att om barn 
i förskolan får stöd att utveckla sin sociala förmåga och samspel ökar barnens möjlighet att 
klara skolan, både lingvistiskt och kognitiv. Språk och social förmåga underlättar för barnen 
att acklimatisera sig till skolans krav vid övergången från förskola till skola. Att arbeta med 
språk och socialt samspel kan betraktas som en viktig del i förskolan arbete för att skapa en 
bättre beredskap inför skolstarten och den fortsatta vägen genom utbildningssystemet. 

Normen för ett barn i förskolan 
Den ökade identifieringen av barn i behov av särskilt stöd skulle kunna förklaras av att 
pedagogerna i förskolan verkar värdera barnens egenskaper mot särskilda normer. Börjesson 
(1997) förklarar begreppet norm genom att dela upp det i två riktningar, den ena mot vilken 
allt kan jämföras mot (det genomsnittliga mot det vanliga) och den andra riktningen där 
föreställningen om hur det bör vara fungerar som ett rättesnöre mot det avvikande. När det 
kommer till att normalisera människan handlar om att enhetliggöra, standardisera till det 
önskvärda. Börjesson (2002) anser inte att barn kan betraktas som avvikande i sig själv utan 
först i relation till något t.ex. kulturella normer, önskningar och strukturer, som till viss del 
förändras med tiden. Palla (2011) beskriver att ålder har en framträdande betydelse för vilka 
förväntningar som finns på ett barns lärande och utveckling i förskolan, många bedömningar 
görs med ålder som norm. 
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Diagnos 
Diagnoser eller problemställningar kommer och går, problem och svårigheter definieras olika 
från tid till tid (Börjesson, 2002). Det finns en stark drivkraft och strävan från många, t.ex. 
vetenskapen, experter, myndighetsutövare, skola, förskola och föräldrar, att förstå och hitta 
förklaringar till varför svårigheter uppstår kring barn och hur dessa svårigheter ska åtgärdas, 
minskas eller stödjas. Diagnos eller inte har länge varit ett omdebatterat ämne, bland 
föräldrar, pedagoger, experter och de politiska makthavarna. Många gånger öppnar diagnos 
upp dörrarna för rätten till stöd, många kommuners resursfördelningsmodell bygger på att 
barnen har en diagnos eller utreds för diagnos. Björck-Åkesson (2009) betonar att en 
medicinsk diagnos endast kan betraktas som en bakgrundsfaktor och som bara delvis förklarar 
ett barns svårigheter. Den medicinska diagnosen har mycket liten koppling till de pedagogiska 
metoderna och de pedagogiska metoderna kan inte eliminera en diagnos. Detta gör att om 
man bara utgår från en diagnos, isoleras problematiken till individen och man tappar 
omgivningen och miljöns påverkan och samspelet där mellan.  

Det vore alldeles för enkelt att betrakta diagnos om en lösning på alla svårigheter som uppstår 
för ett barn i förskolan. Diagnos kan jämföras med en nyckel och som låser upp 
hjälpapparaten för barn, föräldrar och pedagoger och ger dem tillgång till hjälp och stöd. Med 
detta i sitt medvetande blir det inte konstigt eller orealistiskt att förstå att strävan efter diagnos 
är stor. Däremot stänger det helt dörrarna för att betrakta och analysera den verksamhet som 
barnen befinner sig i och där hitta lösningar till hur förskolan ska möta barnen. Bemötandet 
och hur förskolan strukturera sin verksamhet påverkas egentligen mycket lite av huruvida ett 
barn har en diagnos eller inte. Diagnos skapar däremot förståelse för de svårigheter barnen 
befinner sig i och hjälp utifrån är mer självklar. 

Vilka konsekvenser kan individbedömning i förskolan få för individen? 
Bedömning innebär att man värderar, granskar, uppskattar något, gör en avvägning, ger ett 
omdöme, utvärderar eller betygsätter något eller någon. Bedömning innebär att man 
utvärderar systemet, gruppen och individen. I förskolan får bedömning endast göras på system 
och gruppnivå och mot de strävans mål som finns uppsatta för verksamheten, d.v.s. den 
enskilda individens resultat får inte värderas eller bedömas (Skolverket, 2004). Vidare 
beskriver Skolverket att de ökade bedömningarna i förskolan tenderar att fokusera på barnens 
personligheter och egenskaper. De behov som identifieras hos barnen beskrivs ofta som 
brister hos det enskilda barnet. Genom att tillskriva barnet brister kan det sägas redan har skett 
en bedömning och värdering av något och/eller något. Den ökade bedömningen förklarar både 
Lutz (2013) och Sahlin- Andersson (2010) beror på förskolans och skolans nya styrsystem 
med decentralisering, målstyrning och lokalt ledarskap, vilket främjar granskningar av 
prestationer inte bara på systemnivå och gruppnivå utan även på individnivå. Vidare 
understryker Sahlin-Andersson att det finns mycket som talar för att den ökade bedömningen 
hänger samman med kravet på dokumentation som ingår i just styrsystemet. Vallberg Roth & 
Månsson (2008) förklarar den ökade bedömningen av enskilda barn prestationer som ett led i 
vad de kallar det skolrelaterade och samhälleliga dokumentationskulturen. Dokumentationen 
som utförs i förskolan syftar till att värdera verksamheten och förbättra kvalitén, 
tyngdpunkten ska lägga på barnet utveckling och lärande men Skolverket (2004) har 
konstaterat att mycket att den dokumentation som utförs i förskolan tenderar att värdera 
barnens egenskaper och förmågor. Med andra ord finns det en anda som råder som manar till 
att bedöma. Palla (2011) pekar på att den öppenhet som kan förekomma i samtalet om och 
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kring ett barn, i den skrivna dokumentationen tenderar att var betydligt mer begränsad och 
större fokus läggs på barnets brister och tillkortakommanden. 

Det finns mycket som talar för att individbedömning i förskolan, som genomförs med gott 
uppsåt att hjälpa och stödja barnen i sin utveckling och sitt lärande får motsatt effekt.  

Stigmatisering 

Flera forskare där i bland Lutz(2013) talar om effekterna eller möjliga konsekvenser av att 
bedöma och kategorisera barn skulle kunna vara att det kan leda till stigmatisering av 
svårigheten, d.v.s. att barnen hör och upplever att de är en svårighet. Det kan innebära att 
barnen börjar identifiera sig som den svårighet det beskrivs som, vilket i sin tur även påverkar 
deras beteende och självbild. Stigmatiseringen påverkar inte bara barnens självbild utan även 
människors förväntningar och bemötande mot barnen. Det är lätt att dessa förväntningar 
påverkar pedagogerna att inte se till helheten eller hur situationen ser ut kring barnet som en 
del av förklaringen till varför barnets svårigheter uppstår. Den negativa självbilden 
tillsammans med de negativa förväntningarna kan göra att barnets svårigheter ständigt är i 
fokus och väldigt lite utrymme ges till vad barnet tycker om och är bra på. Att ständigt 
misslyckas kan göra att barnet lätt tappar lusten till att försöka och det kan bli en nedåtgående 
spiral i allt det barnet deltar i. Stigmatiseringen förstärks av de åtgärder eller stöd som 
förskolan väljer, genom av individualisera en åtgärd förstärker pedagogerna snarare det 
avvikande än att det stödjer barnet. Genom att förstärka och kanske befästa en svaghet redan i 
förskolan finns risken att svårigheterna fortsätter längre upp i utbildningssystemet (Lutz, 
2013).  

Börjesson (2002)beskriver vårt samhälle att ha en besatthet av att upptäcka avvikare och 
sedan korrigera dem till önskad norm, vilket även stärks av bland annat Skolverket (2004) 
som beskriver insatserna som planeras och sätts in, riktas till det enskilda barnet ofta med 
syfte att hjälpa och stötta det så att det ska passa in i normen. Genom denna individfokusering 
ges inget utrymme eller mycket lite utrymme för att reflektera över verksamhetens mål, 
struktur och innehåll samt pedagogernas inverkan som styrdokumenten skriver ut. 

Stödets utformning till barnen och till pedagogerna i förskolan 
Läroplanen sätter upp mål för verksamheten och lämnar över ansvaret till varje enskild 
kommun och förskola av bestämma metoder och strukturera sina verksamheter, allt i 
decentraliseringens kölvatten. I skollagen och läroplanen för förskolan framgår det tydligt att 
varje kommun är skyldiga att erbjuda alla barn en förskoleplats och specialpedagogiskt stöd 
om behov anses finnas. Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet där alla barn har 
rätt att delta oavsett behov och förutsättningar. Stödet ska främst ges inom den grupp som 
barnet tillhör. Det innebär att förskolan behöver anpassa och utforma sin verksamhet och 
pedagogik efter de behov som finns inom gruppen. 

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Det innebär att verksamheten inte 

kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte kan fördelas lika 

(Lpfö 98/10 s 5). 

Då stödet ska formas efter individen behov finns inga rekommendationer om hur stödet ska se 
ut och i vilken utsträckning den ska ges. Det lämnar stort ansvar på förskolan och 
pedagogerna att efter bästa förmåga utforma individuellt anpassade stöd men riktade mot 
gruppen. Skolverkets utvärdering (2004) pekar på att den vanligaste åtgärderna är att 
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omfördela de befintliga resurserna på förskolan, handledning av personalen och 
personalförstärkning (extra resurs). Särlösningar i form av resursavdelningar var ovanliga 
men mer vanliga i storstäderna jämfört med städer i glesbygds kommuner.  

Resursfördelningsmodell 
Resursfördelning kan sägas vara en politisk fråga. I samband med decentraliseringen av vårt 
utbildningssystem har ansvaret över resursfördelningen hamnat hos kommunerna. Det är upp 
till var och en kommun att driva sin egen politiska vision om hur skola och förskola ska 
bedrivas. Kommunen får forma sin skolorganisation och sitt resursfördelningssystem efter 
eget tycke och smak. Det hela försvåras av att det finns igen idealisk resursfördelningsmodell 
som passar alla kommuner att använda. Skolverket (2009) beskriver betydelsen av att de 
lokala förutsättningarna och behoven värderas och att arbetet följs upp granskas. Vidare har 
Skolverket sett att den vanligaste modellen bland Sveriges kommuner har en volymbaserad 
del där summan baseras på antalet barn och en del som är tilläggsresurser/belopp. 
Tilläggsresurserna är direkt kopplade till enskilda barn och kan beskrivas vara kategoriska, de 
utgår från enskilda barns förutsättningar och behov till skillnad från det volymbaserade. 
Tilläggsbeloppet har ofta en direkt koppling till diagnos. Om barnet har en diagnos och eller 
är under utredning för en diagnos, har de i många kommuner rätt till resurs. För att få 
tilläggsbeloppet behöver barnen identifieras och behoven behöver beskrivas, bedömas och 
prioriteras (Skolverket, 2009). 

Stöd till personalen i förskolan 

Då ansvaret har lagts på enskilda förskolor att utforma sin verksamhet och anpassa stödet, 
vilar ett stort ansvar på arbetslagen och pedagogerna. Enligt Skolverket (2009) behöver 
förskolan engagerade och orädda pedagoger för att utveckla förskolans verksamhet, skapa bra 
förutsättningar att möta alla barn och därmed höja kvalitén, genom att pedagogerna på ett 
medvetet sätt kan observera barnen, dokumentera deras lärande och utveckling för att skapa 
en helhetsbild 

Forskningsprojektet CHILD (Children, Health, Intervention, Learning and Development) som 
bedriver forskning kring barn i behov av särskilt stöd och undersöker barns behov, utveckling 
och framtid, har dragit slutsatsen att det är mer betydelsefullt att stödja personalen än att det 
tillförs fler vuxna till barngrupperna. Genom att stödja personalen, kan personalen lägga 
större fokus på att ta med barnet i vardagliga situationer än att arbeta enskilt med barnet d.v.s. 
att exkludera barnet från gruppen (Sandeberg et al. 2010). Med andra ord genom att stötta 
pedagogerna ökar möjligheten att förskolans arbete följer läroplanens riktlinjer. Men vilket 
stöd får då pedagogerna? 

Det vanligaste stödet för pedagogerna i förskolan är att personalen får handledning eller 
konsultation av t.ex. psykolog specialpedagog, talpedagog och resurspedagog konstaterar 
Skolverket (2004). Dessa externa kompetenser ingick i någon form av central stödenhet i 
Skolverkets undersökning. Handledning kan betraktas som en metod för att förändra 
pedagogernas arbetssätt och kan ses vara ett led i en professionell utveckling. Bladini (2004) 
beskriver handledning som en process där fokus flyttas med tiden från den handledde till en 
tredje part, ofta är det barnen och eller föräldrarna i förskolan och relationen mellan parterna. 
Det handlar om att hjälpa pedagogerna till ett bättre bemötande av barnen, att förstå barnet 
och att se barnet. Genom samtal kan pedagogerna få hjälp att tänka annorlunda, se situationen 
utifrån, att förändra sitt arbetssätt eller sitt förhållningssätt. Om pedagogerna får stöd genom 
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handledning ökar möjligheterna att pedagoger att hitta öppningar och kan se lösningar i svåra 
situationer, vilket skapar förutsättningar för förändringar (Bladini, 2004). Pallas (2011) 
framhåller samtalet som ett sätt att synliggöra normer som finns och göra dem greppbara. 
Genom att sätta ord på våra föreställningar kan de också diskuteras och reflekteras över. 
Handledningssamtal kan betraktas som ett verktyg för att stärka pedagogerna i sin yrkesroll 
och samtidigt stärka arbetslagen i deras arbete, höja kvalitén i förskolan. Sandeberg & 
Ottoson (2010) betraktar handledning som en form av kompetensutveckling av pedagogerna 
och arbetslaget. 

Arbetslagets betydelse 

Enskilda pedagoger bildar tillsammans arbetslag och hur arbetslaget fungerar påverkar 
verksamhetens kvalité. Lutz (2013) beskriver arbetslagets funktion som direkt avgörande för 
verksamhetens förmåga och beredskap att möta barns olika förutsättningar. Lutz forskning 
visar på tydliga skillnader på arbetslag som bedömde att ett fåtal barn var i behov av särskilt 
stöd i sin grupp, dessa arbetslag hade en positiv syn på sitt arbete inom arbetslaget och såg 
varandra som resurser. De var även positiva till förskolans ledning och till de övriga 
yrkeskårer som var inkopplade t.ex. specialpedagog, psykolog och talpedagog. Arbetslagen 
såg många möjliga lösningar och få hinder. Däremot i de arbetslag som bedömde att de hade 
många barn i behov av särskilt stöd, uppgav att de inte trivdes på arbetet, samarbetet i 
arbetslaget var svårt, relationen till ledningen och andra aktörer var dålig. Arbetslagen såg fler 
hinder än möjligheter att genomföra arbetet. Lutz använder sig av uttrycket pedagogers 
rustning, d.v.s. att olika arbetslag har olika beredskap och förhållningssätt mot barnen och 
verksamheten. I likhet med Lutz beskriver Sandberg och Ottosson (2010) att på avdelningar 
där det finns många barn som anses vara i behov av särskilt stöd finns det en större tolerans 
mot olikheter och verksamheten är ofta bättre anpassad efter barnens behov och 
förutsättningar. En möjlig förklaring som ges är att personalen har fått handledning och 
vidareutbildning vilket tros kan påverka att mindre fokus läggs på barnens olikheter. Vidare 
pekar Sandeberg och Ottosson att de avdelningar som har få barn i behov av särskilt stöd 
tenderar att vara betydligt snävare i sin bedömning av vilka barn som är i behov av stöd. De 
stöd som efterfrågas är ofta av kompensatorisk karaktär. Med andra ord, hur arbetslaget 
fungerar och vilket förhållningssätt som råder kan sägas ha stor betydelse för hur 
verksamheten fungerar, vilket direkt påverkar kvalitén på verksamheten. 

Från individ bedömning till verksamhetsbedömning 
Förskolans uppgift är att skapa en verksamhet som är anpassad efter barnens behov och 
förutsättningar. Som tidigare nämnts har pedagogerna och hur väl arbetslaget fungerar en 
betydande roll i förskolans kvalité. Enligt Skolverkets rapport (2004) råder det delade 
meningar bland pedagoger i förskolan om förskolans möjlighet att anpassa verksamhet efter 
de identifierade behoven. Men med mindre barngrupper och hög personaltäthetskulle ökar 
möjligheten öka, att förändra och anpassa verksamheten efter behoven enligt rapporten. 
Förskolorna hade olika strategier för att anpassa verksamheten efter de behov som fanns, 
vanligast var att dela in barngruppen i mindre grupper för att underlätta att alla barn blir 
synliga. En annan vanlig strategi var att personalen delade upp ansvaret för enskilda barn med 
syftet att bättre kunna kartlägga barnens utveckling och lärande samt att samtala med 
föräldrarna. 
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I skolverkets rapport (2004) framgår även att behovet av särskilt stöd påverkas av hur 
verksamheten och organisationen i och omkring förskolan fungerar. I en väl fungerande 
förskola tenderar behovet av särskilda insatser minska. Detta stödjer även Nordin- Hultmans 
(2011) forskning om pedagogiska miljöer. Nordin-Hultman pekar på sambandet med hur den 
pedagogiska miljön ser ut och hur förskolan struktureras och organiseras har en direkt 
koppling till vilka svårigheter ett barns upplevs ha och hur stödet ska utformas. Miljö och 
material likställer Nordin-Hultman med villkor för att ett barn ska framstå och uppfattas som 
ett kompetent barn eller om barnet anses vara i behov av särskilt stöd.  Hon drar diskussionen 
så långt att hon menar att förskolan skapar och befäster många av de svårigheter som barns 
upplever i förskolan. Detta styrker värdet av att studera förskolans verksamhet och genom att 
göra förändringar i just verksamheten kan många barns svårigheter förebyggas och rent av 
minskas. 

Verksamhetsutveckling 

Förskolans arbete med att vända individvärderingar till verksamhetsvärdering kan ses som en 
verksamhetsutveckling och en form av förändringsarbete. När förskolan fick en plats i 
utbildningssystemet och en egen läroplan 1998 kan ses som startskottet till ett 
förändringsarbete kring att utveckla förskolans verksamhet så att den strävar mot de uppsatta 
målen. Det finns många teorier om vad som kan vara gynnsamma faktorer för att lyckas med 
ett förändringsarbete eller en verksamhets utveckling. Skolverket (2008) sammanfattar i sin 
rapport, ”Att lyfta den pedagogiska praktiken”, 5 faktorer som kan underlätta en 
verksamhetsutveckling. 

• Utvecklingsarbetet behöver anpassas till den enskilda förskolans förutsättningar. 

• Utvecklingsarbetet behöver bygga på forskning och beprövad erfarenhet, d.v.s. varje 
förskola behöver inte uppfinna hjulet. 

• Utvecklingsarbetet behöver med fördel utgå från internationell erfarenhet. 

• Inrikta förändringarna mot gruppnivå, så att varje förskola, avdelning och arbetslag 
känner sig delaktiga och kan realisera förändringarna. 

• Utvecklingsarbete bör planeras långsiktigt och tid behöver avsättas för reflektion kring 
arbetet för pedagogerna. 

Med andra ord behöver de övergripande riktlinjerna, i det här fallet skollagen, läroplanen 
Lpfö 98 och de politiska besluten brytas ner och konkretiseras till den nivå där de ska 
realiseras, d.v.s. i förskolan och bland pedagogerna, vilket underlättar att besluten och 
riktlinjerna att få fäste i det dagliga arbetet samt att det blir hållbart.  

Forskningen pekar på värdet av att reflektera över verksamhetens innehåll och struktur, bland 
annat Nordin- Hultman (2011) framhåller betydelsen av att först identifiera de föreställningar 
finns om vad och hur något görs och sedan analysera dem. När förståelsen finns över vad vi 
gör och hur vi gör kan förändringar av vårt tankesätt och agerande förändras och 
förutsättningar att förändringarna består ökar. Om pedagogerna ges tid för reflektion 
tillsammans kan förutsättningarna för att kvalitén på verksamheten höjs. Skolverket(2004) 
pekar på att med hjälp av reflektion tillsammans med andra kan medvetenheten och 
förståelsen öka, vilket kan betraktas som grunden till värdering, omvärdering och nytänkande 
Lutz (2013) ser en fara i att inte reflektera och utvärdera en dåligt anpassad pedagogik, då är 
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risken överhängande att den fortsätter att upprepas och möjligheten till förändring och 
utveckling minskar. 

I ett utvecklingsarbete har även ledarskapet betydelse. Lutz (2013) talar om ett nära ledarskap 
som präglas av öppenhet, är en bra förutsättning för att skapa en bra fungerande verksamhet 
där personalen trivs och känner en delaktighet att utforma sin verksamhet. Med stöd och 
utbildning ökar beredskapen att skapa en verksamhet som kan möta barns behov och 
förutsättningar.  

Metod 
Metodavsnitten inleds med en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt, därefter följer 
en redogörelse för de datainsamlingsmetoder som använts och avslutas med en beskrivning av 
studiens genomförande. 

Teoretisk utgångspunkt 
Teori kan sägas beskriva och förklara olika fenomen inom det ämne en uppsats handlar om. 
Teori kan fungera som en grund för analys, kategorisering och utvärdering av en studie och 
hjälpa till att förstå och tolka resultatet (Rienecker & Stray Jorgensen, 2008). Genom att 
redogöra för den teoretiska utgångspunkten underlättar det för läsaren att förstå informationen 
och hur den ska tolkas.  

Fallstudie med en kvalitativ ansats 

I en kvalitativ studie betraktas den omgivande verkligheten subjektivt, d.v.s. verkligheten ses 
vara en individuell, social och kulturell konstruktion. Hur människor upplever, uppfattar och 
tolkar verkligheten är intressant. Kvalitativ forskning går på djupet med frågor och försöker 
beskriva hur, vad och varför saker och ting sker för att sedan tolka svaren utifrån kontext och 
sammanhang (Backman, 2008). Den här studien riktar in sig pedagogers upplevelse och 
erfarenheter för att vinna förståelse och kunskap om varför värdering av barns egenskaper 
görs i förskolan och hur detta ska kunna motverkas. Då studien kretsar kring fenomenet 
bedömning och värdering i förskolan kan studien beskrivas som en fallstudie. I en fallstudie 
studeras och eftersöks det unika, förståelse och fördjupad kunskap om hur andra människor 
uppfattar en situation. Genom att intervjua verksamma pedagoger ute på fältet kan förståelsen 
och kunskapen öka kring bedömning och värdering. Intressant är hur pedagogerna konstruerar 
sin verklighet och för forskaren vad som tycks vara sant eller det som upplevs som sant av de 
som intervjuas. Sanningen är inte unik och konstant utan snarare föränderlig betonar Merriam 
(1995). Vidare framhåller Merriam att en kvalitativ studie ska betraktas som en tolkande 
forskning, som forskare tolkar du någon annans tolkning av verkligheten. En kvalitativ studie 
kan sägas utgå från antaganden med verklighetsförankring. I alla former av studier är det 
viktigt och nödvändigt med stringens och noggrannhet genom hela studien. När det kommer 
till forskning inom skolväsendet bedrivs den i verkligheten med riktiga människor och där 
resultatet kan sägas påverka andra, vilket ställer höga krav på forskaren att vara noggrann, 
behandla informationen korrekt och med respekt. Korrekt och trovärdig insamlad data som 
svarar upp mot studiens syfte gör att läsaren kan lita på resultaten. Studiens trovärdighet 
stärks av att ”rätt” begrepp används konsekvent genom hela studien. Inre validitet, yttre 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är betydelsefulla begrepp enligt Merriam (1995) vid 
en kvalitativ studie. Den inre validitet, i vilken mån studiens resultat stämmer, påverkas av 
många saker men viktigt är att forskaren kan visa att data har samlats in på ett korrekt och 



 

14 

 

trovärdigt sätt. Den inre validiteten påverkar studiens kvalitet. Det yttre validiteten mäter om 
studiens urval kan ses som representativt för det som står i fokus för studien, då resultaten 
påverkas av vilka som deltar i studien. Reliabilitet handlar om undersökningen kan kopieras 
och få samma resultat, d.v.s. reliabiliteten ökar ju större möjlighet det finns att göra om en 
likadan undersökning och generera samma resultat. Reliabilitet kan vara svår att mäta vid 
studier av mänskliga fenomen, människors tankar, erfarenheter och beteenden kan inte 
betraktas som statiska. Mätningar och observationer riskerar att bli fel vid upprepningar när 
människor deltar. Det som i folkmun beskrivs som den mänskliga faktorn. En kvalitativ studie 
är inte på jakt efter statiska sanningar utan det är förståelsen av den helheten där de som 
undersöks befinner sig, deras upplevelser och hur de uppfattar situationen. I denna studie är 
det pedagoger i förskolans erfarenhet och tankar som är relevanta. Det finns några saker som 
kan stärka och öka validiteten och reliabiliteten enligt Merrriam, bland annat triangulering 
som innebär att forskaren använder sig av olika metoder och källor för att studera ett 
fenomen. Att använda sig av triangulering stärker validiteten/tillförlitligheten av studien. 
Deltagarkontroll är ett sätt att stärka trovärdigheten, vilket innebär att deltagarna i studien får 
ta del av forskarens tolkningar och beskrivningar av det deltagaren själva har sagt. Genom att 
låta någon utanför studien kontrollera och kommentera rimligheten av studien stärks 
validiteten och trovärdigheten, vilket Merriam benämner som Peer-examination. När det 
kommer till generaliserbarheten i en fallstudie kan den göras inom studien, tendenser och 
mönster kan skönjas men det går inte generalisera resultatet direkt mot en annan 
situation/studie. De mönster och tendensen som visas i en fallstudie är unika för den studien 
men naturligtvis kan liknande mönster skönjas i en liknande situation. Det resultat som denna 
studie visar på är unik för just de förskolor som studeras här men naturligtvis kan resultatet 
användas som inspiration eller utgöra en medvetenhet om vad som skulle kunna fungera i en 
annan förskola utanför studien. Dimenäs (2007) framhåller att det i kvalitativa studier kan 
göras generaliseringar och att resultaten kan generaliseras till en liknande kultur som den som 
studien genomfördes i. Analysen och resultatet av denna studie kan inte helt stå för sig själv 
utan påverkas av forskarens förförståelse, hur den väljer att tolka respondenternas svar, vad 
forskaren väljer att analysera svaren mot och slutligen även vilka slutsatser som dras. 

För att sammanfatta vad som kan betraktas som väsentligt vid en kvalitativ studie, är att 
forskaren klargör sin teoretiska utgångspunkt, teoretiska position, noggrant och utförligt 
beskriver tillvägagångssättet av insamlandet av data, hur analysen har gjorts och vad som låg 
till grund för analysen. En kvalitativ fallstudie handlar om att hitta en förståelse för ett särskilt 
fenomen i en begränsad form istället för någon stor och generell tendens. 

Litteraturstudie 
Studien tar sitt avstamp i en för förskolan upplevd problematik, att bedömningar av barns 
egenskaper har ökat trots att läroplanens riktlinjer att bedömning inte får utföras på förskolan. 
För att få en överblick över problemområdet har en litteraturstudie genomförts och resultatet 
av litteraturstudien redovisas i bakgrundsavsnittet. Litteraturgenomgången bygger på böcker, 
avhandlingar och artiklar som belyst ämnet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
för att skapa en bred och omfattande bild av ämnet. De avhandlingar och artiklar som 
refereras till i studien har hittats genom sökningar i databasen ERIC via Umeå universitets 
databas och genom Google scholar. Exempel på sökord som används är bedömning i 
förskolan, socialt samspel, barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik m.fl. 
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Litteraturgenomgången fungerade som en stomme vid upprättandet av intervjumallen (se 
bilaga 1).  

Intervjustudie 

Undersökningspersoner och urval 

Studien har utförts i en mindre kommun i mellersta Sverige. Förskolor och skolor i den 
aktuella kommunen är indelade i fyra verksamhetsområden, varav tre av dem innehåller 
förskolor. Det fjärde verksamhetsområdet innehåller gymnasiet och särskolan och då denna 
studie riktar sig mot förskolan finns inga respondenter från verksamhetsområdet med 
gymnasiet och särskolan representerade. Urvalet för denna studie gjordes utifrån 
verksamhetsområdena, respondenter är verksamma inom de tre verksamhetsområdena med 
förskolor, vilket stärker det som Merriam (1995) kallar den yttre validiteten. Respondenterna 
inom varje verksamhetsområde är slumpmässigt utvalda. Kontakt med de sju respondenterna 
togs via Email och telefon. Här följer en kort beskrivning av respondenterna. 

• Agda är utbildad till förskollärare och har arbetat inom förskolan i 22 år.  
• Bea är utbildad till förskollärare och har arbetat inom förskolan i 2 år. 
• Cecilia är utbildad till förskollärare och har arbetat inom förskolan i 24 år.  
• Doris blev färdig med sin förskollärarutbildning för 20 år sedan, har sedan dess 

arbetat som bland annat som resursperson åt enskilda barn och till en hel barngrupp. 
De senaste 5 åren har hon arbetat som förskollärare i förskolan. 

• Elin är utbildad till förskollärare och har arbetat inom förskolan i 10 år. 
• Frida är utbildad till förskollärare och har arbetat inom förskolan i 16 år. Frida är även 

utbildad till pedagogista vid Reggio Emilia Institutet. Har arbetat som förskolechef i 
två år och arbetar nu som pedagogista i ett kommunens verksamhetsområden. 

• Gerd är utbildad till grundskollärare för åk 1-6 och till förskollärare. Gerd har arbetat 
inom förskolan i 8 år.  

Pedagog används i denna studie synonym med förskollärare och barnskötare. 

Intervjuer 

7 stycken intervjuer har genomförts med verksamma pedagoger i förskolan. Intervjuer kan ses 
som en lämplig metod när syftet med studien var att fördjupa kunskapen och förståelse för 
vad som ligger till grund för att barns egenskaper värderas i förskolan och hur det ska kunna 
motverkas. I intervjuer låg fokus på respondentens upplevelser och erfarenheter och med hjälp 
av att följdfrågor kunde resonemangen fördjupas. Frågorna till intervjuerna formulerades så 
att de skulle svara upp mot studiens syfte och forskningsfrågorna (se bilaga 1). Handledaren 
granskade intervjufrågorna innan första intervjun, vilket ökade innehållsvaliditeten (Dimenäs, 
2007). Detta nämner Merriam(1995) som peer- examination. Intervjuernas upplägg kan ses 
som halvstrukturerade, som enligt Kvale (2009) innebär att intervjuerna kan liknas vid ett 
samtal där forskaren valt ett ämne, i den här studien bedömning att ett barn är i behov av 
särskilt stöd. Frågorna som ställdes var öppna till karaktären och forskaren följde upp 
respondenternas svar med följdfrågor. Genom att använda öppna frågor gavs stort utrymme 
för respondenternas egna åsikter och erfarenheter, vilket förstärker studiens kvalitativa ansats. 
Enligt Kvale så ger öppna frågor de mest fullständiga svaren. Under intervjuerna gjordes 
korta sammanfattningar som respondenterna fick godkänna. Detta för att försäkra att 
forskaren verkligen har förstått och tolkat respondenterna på ett korrekt sätt. Merriam kallar 
detta för deltagarkontroll, vilket stärker validiteten.  
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Undersökningsprocedur 

Kvale (2009)förespråkar att intervjuer genomförs i trygga miljöer, vilket kan skapa bättre 
förutsättningarna för att få representativa svar. En intervju handlar om att samtala om ofta 
personliga värderingar och åsikter vilket kan upplevas känsligt och då kan miljön och 
atmosfären vara viktig. Intervjuerna i denna studie genomfördes på respondenternas 
arbetsplatser under deras arbetstid förutom två stycken. Intervjuerna med Agda och Bea 
genomfördes på en neutral plats, kommunens bibliotek då det passade respondenterna bättre 
att träffas utanför arbetstid.  Respondenterna fick själva välja den tid som passade dem. 
Intervjuernas längd varierade mellan 20 – 45 min. Samtliga intervjuer bandades med 
respondenternas tillåtelse. 

Analys 

En kvalitativ analys kan bidra med att skapa en mer nyanserad och detaljerad beskrivning av 
fenomenet i fråga. I en kvalitativ analys är det variationerna som är av betydelse och genom 
dessa kan olika teman skönjas som i sin tur kan öka förståelsen och kunskapen om ett 
fenomen(Rienecker & Stray Jorgensen, 2008). Med hjälp av ökad förståelse, ökar även 
möjligheterna till att hitta lösningar på dilemman eller svårigheter och förändringar kan 
genomföras. I denna studie bearbetades först det empiriska materialet och med en 
helhetsanalys, valdes centrala teman valdes ut. Dessa teman har bearbetas, analyserats för att 
sedan redovisas i den ordning som de svarar upp mot forskningsfrågorna och dess ordning. 

Studiens forskningsfrågor har följt arbetet som en råd tråd, även vid bearbetningen och 
analysen av resultatet. Alla intervjuerna spelades in vilket gjorde det lättare för forskaren att 
återge det som framkom under intervjuerna på ett korrekt och verklighetstroget sätt. Kvale 
(2009) beskriver intervjuutskriften som en konstruktion av verkligheten. Transkription 
innebär att översätta från talspråk till skriftspråk, vilket gör att utskriften kan betraktas som 
forskarens tolkning av intervjun. Det är respondenternas åsikter och svar men det blir 
forskarens tolkning av det som sagts som redovisas. Det finns inte en enkel sanning utan flera 
framhåller Både Kvale (2009) och Merriam (1995), vilket skulle innebära att resultatet av 
intervjuer behöver hanteras med respekt och analyseras med en medvetenhet om 
sammanhangets påverkan. Inspelning av intervjuerna tillsammans med transkription ökar 
tillförlitligheten av resultatet. 

Vid transkriptionen utkristalliserades teman i respondenternas svar. Dessa tema användes vid 
analysen och resultaten redovisas efter dessa teman. Resultatredovisningen följer 
forskningsfrågornas ordning. Som stöd för studiens struktur har Backman (2008) används. 

Etiska överväganden  
Etik inom forskning kan sägas vara en medveten, reflekterad och motiverad moral. Vid 
utförande av god kvalitativ forskning gäller det för forskaren att hitta en balans mellan 
intresset för ny kunskap och värnandet av integriteten för de inblandade i studien. De etiska 
aspekterna blir extra viktiga då forskningen påverkar samhället och människor 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Denna studies empiriska material bygger på intervjuer av enskilda individer och det har varit 
viktigt att skydda respondenternas integritet. Samtliga intervjuer är avidentifierade och alla 
respondenter har gett sitt samtycke att delta i studien. Intervjuerna numrerades vid 
bearbetningen och analysen av svaren och har i resultatredovisningen getts nya fingerade 
namn för att underlätta för läsare. Detta gäller även de olika förskolorna där respondenterna 
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arbetar. Arbetet med studien har genomsyrats av Vetenskapsrådets 4 huvudkrav, 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades vid första kontakten om studiens 
syfte, om att all information skulle avidentifieras (namn på respondenterna, namn på förskola 
och namn på kommunen) och att respondenterna fick avbryta intervjun eller deltagandet i 
studien när som helst vilket även upprepades vid själva intervjutillfället. Nyttjandekravet 
innebär att forskaren redovisar hur materialet ska användas, var det ska redovisas och att det 
kommer att användas för studiens redovisade syfte. 

Resultat 
Resultatavsnittet inleds med en kort genomgång av den för studien aktuella kommunens 
skolorganisation, därefter följer en beskrivning av resursfördelningsmodellen som kommunen 
använder sig av och som följs upp med en beskrivning av de förskolor som ingår i studien för 
att underlätta för läsaren att följa med i resultatgenomgången. Resultatavsnittet avslutas med 
en resultatredovisning av de 7 intervjuerna, strukturerade efter de teman som utkristalliserades 
i bearbetningen och analysen. 

Skolans organisering i kommunen 
Studien har genomfört i en kommun vars skolorganisation har genomgått en rad förändringar 
och omstruktureringar de senaste året. Från hösten 2013 har 6 rektorsområden ersatts av 4 
verksamhetsområden, tre av dem med för- och grund/grundsärskoleenheter och ett område 
med gymnasiet/gymnasiesärskoleenheter. Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef 
som tillsammans med förvaltningschefen bildar en ledningsgrupp. Inom respektive 
verksamhetsområde finns dessutom rektorer för varje skola och förskolechefer för förskolan. 
Den centrala elevhälsan har även den genomgått förändringar, vilket i skrivande datum vars 
slutgiltiga utformning inte är helt fastslagen.  

Resursfördelningsmodell 
Den resursfördelningsmodell som är på förslag innebär att barnpengen, d.v.s. det grundbelopp 
som betalas ut för varje barn till respektive verksamhetsområde ska grunda sig på SALSAs 
riktlinjer. SALSA är en statistisk modell som tar i beaktande till föräldrars utbildning, andelen 
barn(elever) födda i Sverige med utländsk bakgrund, andelen barn födda utomlands samt 
könsfördelning mellan pojkar och flickor (Skolverket, 2000). I grundbeloppet ska 
undervisning, läromedel, elevvård och hälsovård(gäller inte förskola, fritidshem och 
förskoleklass), måltider, administration och lokalkostnader ingå. Utöver grundbeloppet finns 
det en extra pott, tilläggsbeloppet, vilket ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder 
som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Tilläggsbeloppet är riktat till enskilda 
elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Diagnos eller extra ordinära svårigheter verkar 
vara en förutsättning för att ett barn nu ska anses vara aktuell för att söka tilläggsbeloppet. Det 
finns inga övergripande riktlinjer på vad extra ordinära behov eller svårigheter skulle kunna 
vara utan de prövas/bedöms av det centrala elevhälsoteamet som sedan avgör om ett 
tilläggsbelopp ska delas ut och för hur länge. Exempel på vad beloppet skulle kunna användas 
till är assistenthjälp, anpassning av lokaler, tekniska hjälpmedel och stödåtgärder åt elever 
som anses ha stora inlärningssvårigheter. Tilläggsbeloppet ansöker varje enhet om till 
enskilda elever. De övergripande riktlinjerna har reviderats och from hösten 2013 ska 
grundbeloppet höjas med syftet att varje enskilt verksamhetsområde ska själva få disponera 
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och fördela pengarna utefter de behov som finns inom varje område (Personlig kontakt med 
kommunen). 

Beskrivning av förskolorna som ingår i studien 
Den här studien har utförts på 6 förskolor. Förskolorna ligger runt om i kommunen och är 
fördelade på 3 verksamhetsområden. 

• Förskolan Abborren är ett föräldrakooperativ förskolan med egen intagning, vilket 
innebär att föräldrar från hela kommunen söker plats för sina barn på förskolan. 
Förskolan har två avdelningar. De övriga förskolorna är kommunalt drivna förskolor. 

• Förskolan Björnen ligger i ett villa-och radhusområde med fyra avdelningar. 
• Förskolan Citronen ligger i ett område med både villor och hyreshus. Förskolan har 4 

avdelningar. 
• Förskolan Dromedaren ligger i ett område med både villor och hyreshus. På förskolan 

finns det 5 avdelningar. Det råder stor variation i socioekonomisk bakgrund på de 
boende i området. Detta gäller även förskolan Elefanten som ligger i ett område med 
övervägande hyreshus. 

• Intervju nr 6 genomfördes inom samma verksamhetsområde som Elefanten men 
respondenten var inte knuten till någon speciell förskolan utan arbetade som 
pedagogista mot alla förskolorna inom området. En pedagogista är utbildad inom 
Reggio Emilia filosofin och verkar som pedagogisk ledare och verksamhetsutvecklare. 

• Förskolan Granen ligger ca 1 mil utanför staden och har 6 avdelningar. 
Upptagningsområdet består av till största delen av villor men det finns även hyreshus. 

Resultatredovisning 
Citatet nedan illustrerar hur en av de intervjuade pedagogerna uttrycker sig när hon ska 
beskriva barn som kan anses vara i behov av särskilt stöd. Därefter redogörs för studiens 
empiriska material i löpande text varvat med citat från intervjuerna utifrån de teman (Normen 
av ett barn i förskolan, osv…) som framträdde under bearbetningen av materialet.  

Normen av ett barn i förskolan 

Barn i behov av särskilt stöd kan vara barn vi märker spretar lite, skiljer sig 
från normen, som inte riktigt följer sin åldersutveckling (Cecilia på förskolan 
Citronen). 

Det tycks som att det inte finns något givet svar på vad som får pedagogerna i förskolan att 
identifiera att ett barn anses vara i behov av särskilt stöd. Respondenterna beskriver en 
magkänsla som säger att något inte stämmer, att barnets beteende faller utanför ramarna eller 
normen. Det tycks som att pedagoger i förskolan har en norm som påverkar dem när de ser på 
barns beteende och utveckling. Normen avser både barnets beteende och utveckling i relation 
till sin ålder och gentemot andra barn i barngruppen.  

Utifrån de rådande normerna över vad ett barn bör kunna och hur barnet bör vara i en speciell 
ålder kan möjliga förklaringar till varför barns svårigheter uppstår utkristalliseras tre teman, 
ett barns svårigheter kan ha en medicinsk bakgrund, vara ett uppfostringsproblem i hemmet 
eller så beror barnets svårighet på förskolans bristande förmåga att strukturera sin verksamhet 
efter barnets behov och förutsättningar. 
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Barns upplevda svårigheter beskrivs med en medicinsk bakgrund 
Respondenterna menar att barn kan ha vissa medfödda problem som de anser kan förklaras 
med en medicinsk bakgrund eller diagnos. Ett exempel på ett sådant beteende kan enligt Agda 
vara, 

det här barnet springer fram och kramar mitt ben fast vi inte känner varandra, 
man får inte heller ögonkontakt med det här barnet och då tänker jag som har 
arbetat många år med autistiska barn att här har vi ett barn med lättare 
autism (Agda på förskolan Abborren) 

Agda beskrev ett barn vars beteende hon anser skiljer sig från vad andra barn gör och 
förklarade beteendet direkt med en diagnos d.v.s. med en medicinsk förklaring. Barn som 
anses vara i behov av extra stöd varaktig eller under en begränsad tid har alltid funnits 
konstaterar respondenterna men tidigare talades det inte öppet om dem och det fanns heller 
inte ord (diagnos) för de svårigheter som upplevdes. 

 Svårigheterna har inte blivit vanligare men vi har idag ett större behov av att 
veta var vi hör hemma. Barn får diagnoser tidigare idag, förut fick de ju inte 
diagnos… diagnos behövs tidigare för att kunna sätta in resurser och hjälp 
(Agda från förskolan Abborren). 

Förutom att förskolan och samhället talar mer öppet om att barn kan behöva extra stöd, så 
finns det mer lätt tillgänglig information att tillgå. Diagnos anges i kommunens 
resursfördelningsmodell som kriterium som berättigar extra stöd. Elin refererar till 
resursfördelningsmodellen som kommunen i denna studie använder.  

Vi har haft barn med riktiga diagnoser, Downs syndrom och liknande, då är 
det mer en självklarhet, de får stöd direkt (Elin på förskolan Elefanten) 

Att använda sig av en medicinska förklaringsgrund till att barn kan anses vara i behov av 
särskilt stöd förekommer i studiens förskolor och bland de intervjuade pedagogerna, vilket 
styrks av de ovan återgivna uttalandena. Genom att beskriva ett barns svårigheter med en 
diagnos tycks det som att det också öppnar upp dörrarna till extra stöd från kommunen. 

Barns upplevda svårigheter härleds till att hemmet brister, uppfostringsproblematik 
Inte långt ifrån den medicinska förklaringsgrunden återfinns de förklaringar som härleds till 
föräldrarna och hemmet. Det är fortfarande barnen som har svårigheter men förklaringarna 
och orsakerna hittas utanför barnet, i hemmet och hos föräldrarna. Bea beskrev en pojke som 
hon ansåg vara i behov av stöd och förklarade orsaken till svårigheterna hos pojkens föräldrar. 

Häromdagen satt det flera barn kring ett bord och då gick Emil jätteglad, runt 
och dunkade huvudet i alla barn och då undrar man lite grann hur de gör 
hemma, träffar de några andra barn, har de något socialt nätverk? (Bea på 
förskolan Björnen). 

Det tycks som att ett förändrat föräldraskap ses som en bidragande orsak till att barn bedöms 
vara i behov av särskilt stöd. 6 av 7 respondenter talade om detta under intervjuerna. Exempel 
på det förändrade föräldraskapet beskrevs som att föräldrar idag tillbringar allt mindre tid 
tillsammans med sina barn och att barnen har längre vistelsetider på förskolan, barn får inte 
vara sjuka d.v.s. kommer tillbaka till verksamheten innan de är fullt återhämtade efter 
sjukdom och begreppet curling föräldrar (föräldrarna sopar rent framför barnet)nämns. En av 
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respondenterna, Frida talade också om att förutom att föräldraskapet har förändrats så har 
många barn idag, delat boende med skilda föräldrar, vilket innebär för barnen, många 
relationer, ”plastmammor- och pappor”, hel och halvsyskon. Detta beskrev Frida som en 
möjlig förklaring till att många barn idag har svårigheter med det sociala samspelet. Cecilia 
från förskolan Citronen var den av respondenterna som inte nämnde föräldrarnas inverkan 
som orsaken till barns svårigheter. Cecilia reflekterade inte över orsaken till att svårigheterna 
uppstod utan blickade framåt och talade om hur hon och verksamheten skulle kunna möta 
behoven. 

Barns upplevda svårigheter förklaras av verksamheten brister 

Det sista temat som utkristalliserades som förklaringsgrund till varför barn kan anses var i 
behov av stöd, var att verksamheten brister i att anpassa sig till de behov som barnen 
upplevdes ha. Strukturen och innehållet i förskolans verksamhet ansågs inte vara anpassad till 
barnen och utgick inte från barnens intressen. Frida beskrev att de barn som anses vara i 
behov av särskilt stöd egentligen kan betraktas som starka, hon tog fasta på att barnen kan och 
har förmågan, i motsats till de andra respondenterna som främst beskrev att barnen brast i sin 
förmåga. Ett exempel på styrkan hos de barn som kan anses vara i behov av särskilt stöd och 
vad det skulle kunna säga om verksamheten illustrerar nästa citat. 

Ofta kan jag tycka att de här barnen är så väldigt smarta, på nått sätt så när 
man tittar på dem under en reflektion, så säger de något om vår verksamhet. 
Att det här är inget som fokuserar mig, ni (verksamheten)har ingenting som 
intresserar mig just nu (Frida). 

Frida framhöll att de barn som anses vara i behov av särskilt stöd har förmågan att protestera 
mot att verksamheten inte är tillräckligt intressant eller anpassad efter de behov som finns i 
barngruppen. Vidare beskrev Frida att hon ser förskolans huvudsakliga uppgift som att just 
identifiera vad barnen i gruppen är intresserad av och bygga verksamheten kring barnens 
intressen och styrkor. 

Samtliga respondenter, 7 av 7 beskriver svårigheter med det sociala samspelet tillsammans 
med språksvårigheter som det som förskolan både hanterar och arbetar mest med när det rör 
barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Svaren pekar på att det finns ett samband mellan 
dessa två svårigheter. 

Kan man inte språket, prata med sina kompisar är det också svårt att leka 
tillsammans och fungera i grupp (Bea på förskolan Björnen).  

Möjliga förklaringar till varför upplevda svårigheter med det sociala samspelet och språket är 
så vanligt förekommande, svarar samtliga respondenter kan beror på de stora barngrupperna 
som finns i förskolans idag. Respondenterna beskriver att i stora barngrupper ställs höga krav 
på att barn ska kunna interagera med många andra barn och vuxna, kunna arbeta självständigt, 
koncentrera sig, följa instruktioner etc. Det är inte bara barnen som påverkas av stora 
barngrupper. Gerd på förskolan Granen beskrev en balansgång som pedagogerna behöver 
göra mellan enskilda behov och gruppens behov. Gerd tog hallen som ett talande exempel, där 
barnen förväntas klara av att klä av eller på självständigt tillsammans med många andra barn 
omkring sig. För pedagogerna innebär hallen att de måste väga enskilda behov mot varandra, 
om ett barn anses behöva lite extra stöd med t.ex. påklädningen så tas resurs från hela 
barngruppen, i och med att en pedagog ägnar tid och uppmärksamhet till ett barn, så får de 
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övriga barnen färre vuxna att tillgå. Detta menar respondenten gör att barnen lätt kan komma i 
kläm och fler barn skulle kunna misslyckas med att göra det de förväntas klara av. 

Det projekt som kommunen genomförde för några år sedan som inneburit att avdelningar 
slagits samman och ”storavdelningar” bildats med upp till 30 barn nämnde sex av sju 
respondenter. De uttryckte en tveksamhet inför fördelarna med att bilda och arbeta med så 
stora barngrupper. En konsekvens av detta som flera respondenter nämnde var att det finns en 
risk att verksamheterna skalas av och att förskolans verksamhet mer kan liknas vid 
barnpassning istället för pedagogisk verksamhet. Frida upplevde att sammanslagningarna av 
verksamheter ofta har misslyckats på grund av att förskolan inte organiserat sig efter 
barngrupperna och en konsekvens av det är att pedagogerna släppt taget om verksamheten.  

Det handlar för mig om att slå ihop personalen, att det är bättre att ha fler 
vuxna som känner barnen och sedan dela in barngruppen i mindre grupper 
men jag tror att sammanslagningarna av avdelningarna har lett till att det 
blivit stökigt och låt-gå pedagogiken fått fäste (Frida). 

Om låt-gå pedagogiken får fäste riskerar fler barn upplevas vara i behov av särskilt stöd och 
verksamhetens kvalité urholkas menar Frida.  

Resultatet i studien pekar på att respondenterna inte upplever att antalet barn som anses vara i 
behov av särskilt stöd har ökat utan att det snarare handlar om att förskolan nu är mer 
uppmärksam och talar mer öppet om det.  

Vi ser mer nu, är mer öppna för att det kan vara flera saker som ligger bakom, 
tidigare ville förskolan inte riktigt ta tag i saker (Cecilia på förskolan 
Citronen). 

Det ovanstående citatet visar på att det respondenten är medveten om att det inte finns en 
förklaring till att ett barn upplevs vara i behov av särskilt stöd, det kan finnas flera som 
tillsammans eller enskilt faktorer som kan påverka.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det förefaller finnas normer för hur ett barn i förskolan 
ska vara och utvecklas. När pedagogerna upplever att ett barns beteende och/eller utveckling 
skiljer sig från den rådande normen beskrivs barnen vara i behov av särskilt stöd. Resultaten 
pekar på att respondenterna använder sig av tre olika förklaringsgrunder för att förklara varför 
ett barns upplevda behov uppstår, den medicinska, uppfostringsproblem och att verksamheten 
brister. Svårigheter med det sociala samspelet och språket är det som respondenterna upplever 
barn i förskolan är i behov av stöd med och som förskolorna arbetar mycket med. De stora 
barngrupperna i förskolan ses som en bidragande orsak till att fler barn upplevs vara i behov 
av stöd då kraven på barnen och pedagogerna ökat, samtidigt som resultatet pekar på att det 
tycks som att gruppen barn i behov av särskilt stöd inte har ökat utan att det nu råder en större 
öppenhet i förskolan om att det finns barn som är i behov av särskilt stöd samt att det finns, 
diagnos på de svårigheter som barn kan tänkas uppleva.  

Konsekvenser av värdering av enskilda barn 
Det framkommer i intervjuerna en tudelad uppfattning om värdet av och konsekvenser av 
bedömning och värdering av enskilda barn. Trots att respondenterna säger sig vara medvetna 
om att bedömningar inte ska göras i förskolan så förekommer de. Elin från förskolan Ekorren 
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menade att läroplanens införande i förskolan har bidragit till att bedömningar görs, har ökat 
men beskriver även att det kan finnas fördelar med bedömning av enskilda barn,  

Jag tycker inte att vi ska hålla på att bedöma barn, men vi smygbedömer jämt. 
Nu ska det presenteras, dokumenteras, reflekteras, blicka framåt. Visst finns 
det fördelar, vi kan upptäcka barnen som är på väg åt fel håll och får de inte 
hjälp då hamnar de på andra sidan (Elin från förskolan Ekorren). 

De fördelar med bedömning av enskilda barn som respondenterna beskrev var att förskolan 
tidigt kunde identifiera barnens behov, forma stödet utefter behovet och sätta in tidiga 
insatser. Att tidigt kunna sätta in små insatser, under en begränsad tid beskrev respondenterna 
var positiva följder av att bedöma enskilda barn. 5 av 7 respondenter ansåg att bedömning av 
enskilda barn hjälpte förskolan att identifiera barnens behov och avgöra vilket stöd barnet 
behövde. Bedömningen fungerade även som ett underlag vid samtal med föräldrarna 
(utvecklingssamtal). 

Cecilia och Frida beskrev bedömningen som en identifiering av behoven i gruppen och att den 
skulle kunna fungera som ett underlag för hur verksamheten skulle struktureras. Frida 
betonade att bedömningar skulle kunna vara rent av katastrofala om de förskolan riktar in sig 
på hinder och vad barnet inte kan istället för vad som skulle kunna utvecklas. 

Det framkommer att de nackdelar som respondenterna beskrev med att bedöma och värdera 
enskilda barn, hör ihop med att barnen tidigt riskerar att få en stämpel på vad de kan och inte 
kan. Elin på Elefanten beskrev ett barn hon mött, som när han började på förskolan inte hade 
något språk, inte kunde gå och behövde mycket hjälp. Pojken fick omgående ett extra stöd i 
form av en assistent. Assistenten arbetade till en början nära pojken men allt eftersom så drog 
sig assistenten sig längre ifrån och sista året behövde pojken ingen assistent. Elin beskrev att 
hon tidigt dömde ut pojken och inte trodde att han skulle klara förskolan men att hon hade 
haft fel och att det visat sig med tidiga stödinsatser kan barn utvecklas. Bilden som skapas av 
ett barn genom bedömning behöver inte heller vara konstant och varaktig. Dessutom påtalade 
respondenterna att hur barn upplevs och vilka svårigheter de beskrivs ha beror på den som 
bedömer och i vilket sammanhang barnet befinner sig, d.v.s. bilden av ett barn är inte samma 
för alla barn, i alla situationer.  

Det barnet har svårt med på en avdelning, i en viss situation behöver inte vara 
det samma på en annan avdelning tillsammans med andra barn och vuxna 
(Gerd på förskolan Grankotten). 

Ett dilemma uppstår när förskolan ska anpassa sin verksamhet efter de behov som identifieras 
i barngruppen utan att för den delen göra bedömningar. Det finns en tydlig medvetenhet hos 
respondenterna att förskolan i enlighet med läroplanens riktlinjer, inte ska göra bedömningar 
av enskilda barn, men att det ändå görs.  

Vid intervjuerna beskrev respondenterna att de ansåg att det fanns för-och nackdelar med 
bedömning av enskilda barn. När bedömningar fungerar som en identifiering snarare än en 
värdering av barnets behov och när denna identifiering sedan leder till att stöd sätts in är 
respondenterna positiva till att de görs. Men om bedömningar resulterar i att barnen tidigt ges 
stämplar av hur de är och vad de kan, vilket också kan påverka hur de bemöts, anser inte 
respondenterna att bedömning är positivt.  
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Utformning av stöd riktat mot barnen 
När det kommer till hur stödet utformas efter enskilda barns identifierade behov varierade 
svaren hos respondenterna. Verksamhetsområdena kan beskrivas som egna enheter med sina 
egna strategier och tillvägagångssätt. Detta gäller allt från hur identifieringen av att ett barn 
anses vara i behov av särskilt stöd, hur tågordningen ser ut efter identifieringen av barnets 
behov och hur verksamheterna utformar sitt stöd utefter behoven. Gemensamt för alla 
verksamhetsområden är att de har tillgång till talpedagog som kommer ut och arbetar enskilt 
med de barn som anses vara i behov av språkstöd. Detta stöd ges till enskilda barn men övrigt 
stöd beskrev samtliga respondenter enhälligt riktas mot hela barngruppen men utgår från 
enskilda barns behov. Respondenterna gav uttryck för en medvetenhet om läroplanens 
riktlinjer vid utformandet av stödet. Gerd beskrev arbetet så här, 

enligt läroplanen får man inte ta ut ett enskilt barn utan vi arbetar i grupp men 
inte med hela barngruppen utan i mindre grupper (Gerd på förskolan Granen). 

Samtliga respondenter svarade att stödet riktades mot gruppen men när det kommer till, på 
vilka grunder valet av stöd gjordes skiljde sig svaren åt. Några förskolor utgick från enskilda 
barns identifierade behov och utformade stödet efter det men riktade insatsen mot gruppen. 
Ett exempel på detta är beskrev Gerd på förskolan Granen. På hennes avdelning fanns flera 
barn som identifierats med språksvårigheter och förskolans strategi var att dela in 
barngruppen i mindre grupper och göra språkstärkande aktiviteter t.ex. spela spel i grupperna. 
Stödet utgick från det identifierade behoven, riktades mot gruppen för att stärka alla. Andra 
förskolor hade ett annat utgångsläge när de utformade sina insatser, där utformades stödet 
utifrån barnens intressen istället för det identifierade behoven/svårigheterna. Frida beskrev ett 
exempel på detta sätt att arbeta när hon och hennes kollegor arbeta med ett djungeltema. 
Barngruppen ansåg vara stökig, barnen beskrevs inte kunna sitta stilla men tyckte om att 
arbeta med kroppen och konstruera. Detta djungeltema ledde till att en helikopter byggdes och 
de barn som innan temat beskrivits som stökiga upplevdes med detta tema som engagerade, 
nyfikna och målmedvetna.  

Med samma förutsättningar att stöd ska riktas mot gruppen och inte mot enskilda barn 
tenderar förskolorna välja olika strategier för utformandet av stöd och insatser. Antingen tycks 
det som att förskolan bygger sitt stöd och insatser på att hjälpa barnen med det som 
identifierats som en svårigheter/behov eller så väljer förskolan att utgå och forma 
verksamheten från det barnet är intresserad av och försöker arbeta vidare utifrån det. När det 
kommer till stöd utformat mot att barnen upplevs ha svårigheter med språket, så är det 
individinriktat. Alla förskolor har tillgång till en talpedagog som arbetar enskilt med de barn 
som upplevs vara i behov av stöd för sin språkliga utveckling. Övrigt stöd riktat mot barnen 
formas ofta och utförs av pedagogerna själva i verksamheten, vilket gör att hur pedagogerna 
väljer att strukturera sin verksamhet och utforma stödet påverkas av de val pedagogerna gör. 

Utformning av stöd riktat mot pedagogerna 
Under intervjuerna framkom att respondenterna önskade mer stöd till dem, hur de skulle 
arbeta med och kring de barn som de upplevde vara i behov av särskilt stöd. Respondenterna 
beskrev en osäkerhetskänsla inför hur de skulle bemöta barnen och strukturera sin 
verksamhet. I det lilla arbetslaget d.v.s. de pedagoger som tillsammans arbetar på en 
avdelning och kring en och samma barngrupp, upplevde samtliga respondenterna att de fick 
stöd. Tillsammans med sina kollegor i arbetslaget kunde respondenterna ventilera och 
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reflektera kring svårigheter som uppstod i verksamheten och tillsammans med barnen. Utöver 
det stöd som arbetslaget gav önskade respondenterna mer stöd utifrån t.ex. av specialpedagog 
i form av handledning. Vidareutbildning och föreläsningar om de svårigheter som förskolan 
identifierat i barngruppen nämndes också som önskvärt stöd för pedagogerna samt stöd av sin 
chef. 

Under intervjuerna beskrev samtliga respondenter att handledning av t.ex. en specialpedagog 
skulle kunna fungera som ett bra stöd för dem i sitt arbete.  

Det är klart att man skulle behöva mer stöd, ibland behöver man ha stöd 
utifrån, någon som kan se hur man gör och vad man skulle kunna göra 
annorlunda och hur man ska möta barnet (Agda från förskolan Abborren). 

Endast 1 av 6 förskolor hade en specialpedagog kopplad till förskolan. På förskolan Granen 
arbetade en specialpedagog. Gerd beskrev att specialpedagogens huvudsakliga uppgift bestod 
av att stötta pedagogerna genom observationer på avdelningen och att bekräfta pedagogerna i 
deras arbete. Dessutom skötte specialpedagogen kontakten med t.ex. Specialpedagogiska 
myndigheten, logopeden och förmedlade tips och idéer från dem tillbaka till pedagogerna i 
förskolan. Det saknades dock avsatt tid i schemat för gemensam reflektion med arbetslaget 
och specialpedagogen samt handledning av specialpedagogen. Information mellan 
specialpedagogen och pedagogerna förmedlades ofta i farten ute på avdelningarna. Gerd 
önskade att tid avsatte på schemat för samtal och handledning. Anledningen till att det fanns 
en specialpedagog som arbetade mot Granens förskola var att förskolechefen hade valt att 
prioriterat att anställa en specialpedagog. 

5 av 7 respondenter beskrev att de upplevde ett bra stöd från sin förskolechef.  

Jag tycker jag får det, vet inte om jag haft tur men jag tycker att jag har haft 
bra stöd uppifrån om det har varit någonting(Cecilia från förskolan Citronen). 

De beskrev sina förskolechefer som tydliga, närvarande och lyhörda ledare. Bea från 
förskolan Björnen var en av de två som inte var nöjd med sin skolledare. Hon beskrev sin 
förskolechef som frånvarande, svår att få kontakt med, inte lyhörd inför de problem som 
pedagogerna upplevde och också önskade få gehör för. Bea beskrev sin arbetssituation som 
hopplös och hon gav även uttryck för en stor frustration av att inte räcka till och att inte kunna 
stödja de barn som hon upplevde behövde det. 

Vi försöker men vi har så otroligt många små barn, det är ju rätt så krävande. 
Vi har akutlösningar men det innebär att vår förskola går back hela tiden, det 
är en ständig stress (Bea från förskolan Björnen). 

När förskolechefen beskrevs vara frånvarande, talade de två respondenterna att de upplevde 
att ett stort ansvar vilade på pedagogerna själva att bedriva förskolans verksamhet och lösa de 
problem som uppstod. De beskrev inte så många lösningar hur verksamheten skulle kunna 
utvecklas, utan uttryckte snarare en uppgivenhet inför sin arbetssituation och möjlighet att 
utföra sitt uppdrag. 

Sammanfattningsvis tycks förskolechefens närvaro och engagemang spela en viktig roll för 
respondenterna upplevelse av stöd. Tid och utrymme för reflektion i det stora arbetslaget (alla 
avdelningar på förskolan) och i det lilla arbetslaget på avdelningen för att kunna diskutera 
verksamheten och barnen fungerar även som stöd. Respondenterna efterfrågar mer 
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vidareutbildning och möjlighet till handledning av någon utifrån exempelvis en 
specialpedagog.  

Förskolans utveckling från individvärdering till verksamhetsvärdering 
Vid bedömningen att ett barn är i behov av särskilt stöd tycks det göras en bedömning och 
värdering av barnet utifrån en norm av vad ett barn kan tänkas kunna och göra beroende på 
bland annat ålder. Det strider mot läroplanens riktlinjer som säger att värderingar ska göra av 
verksamheten inte av enskilda barn. Men hur ska då den individbedömning som tycks ske 
kunna vändas, utvecklas mot verksamhetsvärdering? Samtliga respondenter i studien svarade 
att det skulle kunna göras genom att arbeta med förhållningssätt bland pedagogerna med hjälp 
av gemensam reflektionstid samt att minska storleken på barngrupperna. 

Vid 5 av 6 förskolor svarade respondenterna att de regelbundet samtalade om förhållningssätt, 
i det lilla arbetslaget under deras gemensamma reflektionstid och med hela förskolan på 
arbetsplatsträffar.  

Förhållningssätt handlar om hur vi tänker kring barn, vår barnsyn här på 
förskolan (Cecilia på förskolan Citronen). 

Reflektion över förskolans och pedagogernas förhållningssätt beskrivs som en ständigt 
återkommande punkt vid reflektionstiden avdelningsvis och på arbetsplatsträffarna med det 
stora arbetslaget. Arbetet med att diskutera förhållningssätt hade pågått i flera år, vilket 
respondenterna anser att det är viktigt att detta arbete görs kontinuerligt så att diskussionen 
kan hållas levande och praktiknära. Dessa diskussioner stärker det dagliga arbetet och 
förhindrar att utvecklingen av verksamheten stannar upp. Om inte diskussioner och 
reflektioner görs regelbundet menar respondenterna att risken finns att det gemensamma 
förhållningssättet inte får fäste i det dagliga arbetet. Cecilia från Citronen beskriver arbetet så 
här 

Det är viktigt att vi håller dialogen levande i personalgruppen, att vi försöker 
vara öppen mot nya förslag och nya saker och att man inte stirrar sig blind så 
här har jag alltid gjort (Cecilia på förskolan Citronen). 

En förskola skiljde sig från de övriga genom att inte diskutera och reflektera över 
förhållningssätt tillsammans på arbetslagsträffar. På förskolan Björnen fanns det tid avsatt för 
gemensam reflektion med det lilla arbetslaget och då fanns möjligheten att reflektera över 
förhållningssätt men det var inte ofta som alla i arbetslaget kunde gå ifrån. Bea beskrev 
möjligheterna för gemensamma diskussioner i arbetslaget så här.  

Inte med hela förskolans personal men i det lilla arbetslaget diskuterar vi 
förhållningssätt. Lite så där, 5 minuter innan vi ska ha samling, så kanske vi 
kan få ihop det (Bea på förskolan Björnen). 

Förhållningssätt kan inte beskrivas enbart handlar om pedagogers barnsyn och hur det 
bemöter barn. Det kan även handla om hur pedagoger bemöter varandra och föräldrar. 

precis som barnen är olika är vi vuxna olika och behöver bemötas på olika 
sätt(Cecilia på förskolan Citronen). 

En förskoleverksamhet präglas i stor utsträckning av de personer som finns i och omkring 
den.  
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Genom att minska barngrupperna beskriver respondenterna skulle färre barn upplevas vara i 
behov av särskilt stöd då pedagogerna lättare skulle kunna räcka till samt att verksamheten 
bättre skulle kunna möta alla barns behov, individvärderingen skulle kunna vändas mot 
verksamhetsvärdering. Minskade barngrupper skulle kunna skapa en bättre helhetssyn på 
verksamheten enligt respondenterna och där individerna ses som viktiga delar i helhet oavsett 
förutsättningar.  

Jag ser mig som barnens ambassadör och att de har rätt till en bra förskola, vi 
ska vända på alla möjliga faktorer för att få en bra verksamhet (Frida). 

För att sammanfatta resultatet av hur respondenterna ansåg att individvärdering skulle vändas 
mot verksamhetsvärdering så tycks arbetet med förhållningssätt vara en möjlighet. På 
majoriteten av förskolan gavs tillfälle och tid för gemensam reflektion för det enskilda 
arbetslaget och det stora arbetslaget d.v.s. hela förskolan tillsammans. På en av förskolorna 
fanns tiden avsatt för gemensam reflektion men det var sällan som hela avdelningen kunde 
sitta tillsammans medan på en annan förskola fanns tid och möjligheten för gemensam 
reflektion men inga större medvetna diskussioner fördes kring förhållningssätt. Minskade 
barngrupper skulle kunna leda till att mer tid kunde ägnas åt verksamhetsutveckling 

Analys och diskussion 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om varför barns individuella förutsättningar 
värderas i förskolan, hur det kan motverkas och istället utveckla verksamheten i förskolan för 
att bättre kunna möta alla barn oavsett behov och förutsättningar. Tydligt i denna studie är att 
vårt samhälle, skola och förskola länge präglats av att identifiera likheter och avvikelser och 
åtskillig forskning har ägnats åt att förstår varför avvikelserna uppstår och hur vi kan 
korrigera dem på bästa sätt. I samband med att förskolan fick en egen läroplan 1998, startade 
en förändringsprocess inom förskolan för att utveckla verksamheten och för att vända fokusen 
från individen mot verksamheten. Det krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att 
kunna bryta ett så invant mönster och tankesätt och det finns många faktorer som kan tänkas 
påverka denna verksamhetsutveckling.  

Normen av ett barn i förskolan 
Det tycks som att det råder en norm i förskolan om barns beteende och utveckling som är 
starkt befäst och skulle kunna förklaras av en många års dominans av att fokusera på 
individen. Detta stöds av forskningen, bland annat Lutz (2013) pekar på denna 
individfokusering har dominerat skolforskningen och även samhällets syn på barn och deras 
utveckling. Den medicinska, biologiska och psykologiska synsättet har setts som rådande men 
har de senaste åren fått konkurrens från det relationella perspektivet, där mötet mellan 
individen och omgivningen står i fokus. Förskolan verkar befinna sig i någon form av 
brytningspunkt där den traditionella individfokuseringen ska vändas mot att sätta 
verksamheten i fokus. Lutz (2013) pekar på att så länge som den medicinska-psykologiska 
diskursen får dominera forskningen och inga reflektioner görs över den är det svårt att vända 
fokusen mot verksamheten. Med andra ord behöver vi reflektera och diskutera över den 
forskning som bedrivs och vad som skulle kunna vara intressant att studera mer kring. 
Införandet av förskolans egen läroplan kan ses som startskottet för perspektiv bytet och 
förskolan att börja vända blicken från barnet och det kategoriska perspektivet mot 
verksamheten och det relationella perspektivet. Det har gått 16 år sedan förskolans läroplan 
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infördes och ändå har individfokuseringen ett starkt fäste fortfarande ute i förskolorna, vilket 
styrks av Skolverkets rapport (2004) och resultatet av denna studie. 

Förklaringsgrunder till varför barns upplevda svårigheter kan uppstå 
Resultatet pekar på att pedagogerna i denna studie hittar förklaringar till varför ett barns 
upplevda svårigheter uppstår utifrån tre olika förklaringsgrunder, medicinsk, 
uppfostringsproblem (hemmet brister) och att verksamheten brister. Den medicinska 
förklaringsgrunden innebär att svårigheterna förklarades av en medicinsk orsak t.ex. en 
medfödd ”skada”. Diagnoser, screening och andra analysredskap används för att identifiera, 
förklara och hitta rätt åtgärder/stödinsatser för barnen. Den andra förklaringsgrunden som 
framträdde i studien var att hemmet brast i sin förmåga, uppfostringsproblem och utifrån detta 
uppstod barnens upplevda svårigheter. Dessa två förklaringsgrunder kan beskrivas ha ett 
kategoriskt synsätt där barnet anses brista i sin förmåga och behöver stöd med dessa 
svårigheter. Det kategoriska perspektivet tycks ha ett starkt fäste hos respondenterna i denna 
studie, vilket skulle kunna betraktas som en tendens som kan återfinnas i fler förskolor. 
Skolverkets rapport (2004) stöder detta då de sett att bedömningen av enskilda barns 
egenskaper har ökat. En möjlig förklaring till att det kategoriska synsättet lever kvar är att 
som tidigare nämnts att forskningen har dominerats av den medicinska- psykologiska 
synsättet under många år och att den har genomsyrat vårt samhälle. I slutet av 1990- talet 
började diagnoser som t.ex. ADHD, DAMP att användas och intresset ökade på dess funktion 
och innebörd. Enligt Börjesson (2002) så fanns ett mål att sprida kunskap och kompetens om 
dessa barns särskildhet på samhället alla nivåer. Den mediala uppmärksamheten kring 
diagnoser kan ha bidragit till en ökad medvetenhet hos många människor inför vad diagnoser 
innebär och att fler använder begreppet diagnos för att beskriva människors upplevda 
svårigheter. Detta stärks av det som respondenterna beskriver som att det råder en större 
öppenhet mot att tala om att barn kan vara i svårigheter och användandet av olika diagnoser i 
beskrivningen av barns beteende och utveckling. Denna medvetenhet och öppenhet inför 
användandet av diagnos och att kommunen i studien använder sig av en 
resursfördelningsmodell som bygger på att diagnos och/eller extra ordinära svårigheter ger 
rätt till extra resurs. Detta skulle kunna leda till att användandet av diagnos och förklaringar 
till svårigheter beskrivs hos barnet kvarstår. Den tredje förklaringsgrunden som denna studie 
pekar på är att verksamheten brister i att möta barnens behov och därför uppstår svårigheter 
för barnet. Detta sätt att tänka och tala om barn kan beskrivas som ett relationellt synsätt och 
där verksamheten studeras och reflekteras över. Denna studies resultat pekar på att 
pedagogerna i förskolan upplever att de stora barngrupperna som finns idag bidragit till att det 
ställs högre krav på barnen att bland annat fungera tillsammans med många andra barn i ett 
socialt samspel och att fler barn upplevs vara i behov av stöd. Det ökade kraven gäller inte 
bara barnen utan det framkommer i studien att även respondenterna upplever otillräcklighet 
att möta alla barn och deras individuella behov. Denna upplevelse av att inte räcka till skulle 
kunna bidra till blicken skärps på barnen, att förskolan ser mer nu och agerar, vilket 
framkommer i studien. Palla (2011) beskriver att i pressade arbetssituationer tenderar 
pedagoger i förskolan att fokusera på individen framför verksamheten. Det tycks som att det 
är det som sker och som försvårar att reflektera över verksamheten. Samtidigt framkommer i 
studien att respondenterna inte upplever att antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat till 
antal de senaste åren som Skolverket (2004) påtalar, utan snarare att de stora barngrupperna 
gör att verksamheten inte kan möta de behov som finns d.v.s. att fler barn upplevs vara i 
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behov av särskilt stöd för att verksamheten och pedagogerna inte kan möta deras behov. 
Nordin- Hultmans forskning pekar på att förskolan bidrar till att fler barn upplevs vara i 
svårigheter eller att förskolan förstärker svårigheterna genom en dåligt anpassad verksamhet 
och framför allt dåligt anpassad pedagogisk miljö. Detta talar för värdet av att just reflektera 
över den verksamhet förskolan bedriver och hur den bäst kan organiseras och utvecklas för att 
möta alla barns behov och förutsättningar. 

I likhet med tidigare forskning pekar denna studie på att svårigheter med det sociala samspelet 
samt språksvårigheter är det som förskolorna upplever att barn idag har svårt med. Björck-
Åkessons (2009) studie understryker att svårigheter med socialt samspel och språket är 
betydligt mer utbrett i förskolor än antalet barn med fastställda funktionsnedsättningar och 
diagnoser. Svårigheter som upplevs i förskolan kan lätt följa med barnen vidare upp i skolan 
om det inte uppmärksammas och arbetas medvetet med framhåller respondenterna i studien, 
vilket stöds av Commondori (2013) som i sin artikel påvisar möjliga konsekvenser av att inte 
prioritera att arbeta med socialt samspel och språk i förskolan. Det kan försvåra övergången 
till skolan och att barnen kan få inlärningssvårigheter i skolan. Utifrån detta kan slutsatser 
dras att förskolan kan betraktas ha en viktig funktion att förbereda barnen inför övergången 
till skolan och den fortsatta skolgången. Genom att arbeta medvetet i förskolan med att stödja 
barnens sociala samspel och utvecklandet av språket kanske vissa inlärningssvårigheter skulle 
kunna minska. Detta talar för att förskolans arbete är viktigt då det kommer till att lägga 
grunden för barnens lärande och utveckling 

Bedömning 
Förskolans uppdrag är att anpassa och strukturera sin verksamhet efter de enskilda behov som 
finns i barngruppen, för att göra detta krävs en bedömning (identifiering) av behoven men 
samtidigt understryker läroplanen att inga bedömningar av enskilda barn ska utföras. 
Resultatet i denna studie visar på att det tycks råda en medvetenhet i enlighet med Lpfö hos 
pedagogerna i förskolorna om att bedömning av enskilda barn inte ska göras men att det trots 
allt görs. I samband med Lpfö införande ökade kraven på förskolan med dokumentation, 
uppföljning och utvärdering av enskilda barns utveckling och lärande samt av hela 
verksamheten. Studiens resultat pekar på att många respondenter känner en press att 
dokumentera och att denna press har bidragit till att bedömningen av barn utförs. Detta styrks 
av Skolverket (2004) som visar att dokumentationen som utförs tenderar att värdera barns 
egenskaper och förmågor. Kanske skulle det kunna vara så som Palla (2011) beskriver att i 
(sam)talet finns en större medvetenhet och öppenhet mot barns olikheter men i den skriftliga 
texten (dokumentation) tenderar pedagoger i förskolan att falla tillbaka till en snävare 
bedömning och större fokus läggs på barnets brister. Därför kan det vara viktig att samtala 
och reflektera över vad dokumentationen syftar till och vilket förhållningssätt som ska 
genomsyra verksamheten och dokumentationen. De ökade kraven på dokumentation kan ha 
bidragit till att det kategoriska synsättet med sin individfokusering biter sig fast bland 
pedagogerna och att den lett till bedömningen och kraven tenderar att öka trots intentionen att 
tvärtom minska kraven på barn i förskolan.  

Det framgår i studien att det råder en ambivalens hos pedagogerna i förskolan inför 
bedömning och värdering av enskilda barn. De fördelar som nämns är att genom att identifiera 
behoven kan verksamheten formas därefter och stödjande åtgärder kan utarbetas, vilket kan 
ses som helt i linje med Lpfö riktlinjer. Å andra sidan beskrivs konsekvenser av att tidigt 
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identifiera barns behov som att barnen kan stämplas vara på ett speciellt sätt, bemöts därefter 
och den bilden följer med barnen genom förskolan och upp i skolan. Lutz (2013) beskriver 
detta som stigmatisering och som påverkar barnets självbild och beteende. Stigmatisering 
påverkar inte bara det enskilda barnet utan även pedagogernas bemötande, förhållningssätt 
och utformandet av stödinsatsen. Vidare framhåller Lutz att faran med stigmatisering redan i 
förskolan är att den lätt följer med barnet upp i skola. Vilka konsekvenser kan det då innebära 
för barnet, undersöker inte denna studie men det talar för att det vilar ett stort ansvar på 
förskolan och dess pedagoger att påverka normen vad som ses som normalt eller avvikande 
samt vilka konsekvenser det kan innebära för enskilda barn.  

Stöd till barnen och pedagogerna 
De verksamhetsområden som kommunen i denna studie har valt att dela in skolorganisationen 
efter kan ses som små självständiga ”öar” med egen bestämmanderätt över ekonomi och hur 
de väljer att fördela de resurser de har. Detta skulle kunna betraktas som en följd av den 
decentralisering som utbildningssystemet har genomgått. Hur stödet utformas för att möta de 
identifierade behoven varierar mellan kommunens olika verksamhetsområden och förskolor. 
Gemensamt för alla förskolor är att stödet riktas mot hela gruppen och inte mot enskilda barn 
förutom då det kommer till språksvårigheter, då talpedagog arbetar enskilt med de barn som 
anses vara i behov av särskilt stöd. Genom att stödet riktas mot hela gruppen tycks det som att 
förskolorna följer läroplanens riktlinjer om att stöd ska ges inom befintlig grupp, vilket också 
förefaller vara en självklarhet för pedagogerna i denna studie. Skolverket (2004) pekar på att 
det finns starkt befäst i förskolans traditioner att arbeta mot och med hela gruppen och att 
särlösningar är ovanliga. Anmärkningsvärt kan ändå tyckas att detta inte görs med svårigheter 
med språket, då väljer kommunen särlösningar. Det hade varit spännande att undersöka varför 
talpedagogerna i den här kommunen väljer detta arbetssätt, som kan beskrivas vara utifrån ett 
kategoriskt synsätt. Hur de enskilda förskolorna väljer att utforma stödet riktat mot barnen 
påverkas av vilken utgångspunkt förskolorna har, barnens behov eller intressen. Två vägar 
utkristalliserades. Den ena vägen var att pedagogerna utgick från de identifierade behoven och 
svårigheterna, formade stödet därefter men riktade stödinsatsen mot hela gruppen. Den andra 
vägen till att välja och utforma stödet var att pedagogerna utgick från barnens intressen och 
styrkor för att bygga upp verksamheten utifrån barnens intressen istället för behov och 
svårigheter. Genom att utgå från barnens intressen flyttas fokus från individens svårigheter till 
att titta mer på och reflektera kring hur verksamheten ska kunna utvecklas för att väcka 
barnens intresse och lust till att lära. Detta förhållningssätt skulle kunna ses som sätt att flytta 
fokusen från individvärdering mot att verksamhetsvärdering. 

När det kommer till stöd riktat mot pedagogerna i förskolan visar resultatet att pedagogerna 
upplevde stöd i arbetet med och kring barn som anses i behov av särskilt stöd i och av 
arbetslaget och av sin förskolechef, särskilt betydelsefullt tycks det lilla arbetslaget vara. Där 
kunde respondenterna diskutera och reflektera över saker de upplevde var svårt och 
tillsammans hitta vägar att forma verksamheten. Skolverket (2008) beskriver arbetslaget som 
en sambandscentral för det pedagogiska arbetet och att arbetslaget har en viktig funktion när 
det kommer till verksamhetsutveckling. Lutz (2013) beskriver arbetslaget som avgörande för 
hur verksamheten kan möta barns olika behov och förutsättningar, vilket även Sandeberg & 
Ottosson (2010) stödjer och framhåller att det kan var mer gynnsamt att stödja befintlig 
personal med kompetens utveckling än att enbart ta in extra resurser i form av mer personal. 
Då både resultatet i denna studie tillsammans med tidigare forskning visar på arbetslagets 
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betydelse så borde det ses som en prioritering att skapa förutsättningar för arbetslaget att 
reflektera och diskutera tillsammans. Förutom arbetslaget nämns även förskolechefen som ett 
stöd för pedagogerna. Det tycks som att det finns ett samband mellan de förskolor som 
upplevde att de hade bra stöd av sin chef och hur de resonerade kring att svårigheter uppstår 
för barn. Det relationella perspektivet återfanns hos de förskolor där pedagogerna uppgav att 
de kände bra stöd från sin chef samt att det fanns tid och utrymme för reflektion tillsammans i 
arbetslaget. De pedagoger som beskrev sin förskolechef som frånvarande och inte lyhörd var 
också de som beskrev de barn de upplevde vara i behov av stöds med en medicinsk och 
uppfostringsproblematisk förklaringsgrund. Med andra ord tycks det som att upplevelsen av 
stöd från sin förskolechef påverkar vilket synsätt, perspektiv som pedagogerna hade i denna 
studie. 

Faktorer som skulle kunna bidra till att individbedömning vänds mot 

verksamhetsbedömning 
Genom att vända blicken från barnet mot verksamheten skapas förutsättningar att ett 
perspektivbyte skulle kunna ske, från ett kategoriskt mot ett relationellt perspektiv. Denna 
studie pekar på det finns möjliga faktorer som skulle kunna bidra till att förskolans 
individbedömning vänds mot verksamhetsbedömning. De faktorer som framträder i studien är 

• att pedagogerna ges möjlighet att arbeta aktivt, kontinuerligt och praktiknära med 
förhållningssätt 

• handledning (schemalagd) av någon utifrån t.ex. en specialpedagog 
• mindre barngrupper  

Dessa faktorer som respondenterna beskriver är alla sådana att pedagogerna inte själva kan 
styra över dem, vilket leder tanken till att förskolechefen är väldigt viktig i arbetet genom att 
skapa förutsättningar för pedagogerna att utveckla verksamheten. 

Förhållningssätt 
Denna studie visar på att det tycks finnas en generell tendens i kommunen att arbeta medvetet 
och kontinuerligt med förhållningssätt men att de olika förskolorna har olika förutsättningar 
för att bedriva diskussionerna. Det tycks som att det finns en koppling mellan hur arbetet med 
förhållningssätt struktureras och med hur ledarskapet upplevs av respondenterna. De 
respondenter som uppgav att de upplevde ett svagt ledarskap hade sällan möjlighet att 
reflektera och diskutera förhållningssätt i det lilla arbetslaget och på arbetsplatsmöten gavs 
inget utrymme för reflektioner kring och om förhållningssätt. Samtidigt som majoriteten av 
respondenterna uppgav att deras förskolechef var drivande i arbetet med förhållningssätt. 
Forskningen bland annat Palla (2011) och Bladini (2004) pekar på att genom att reflektera och 
diskutera, d.v.s. samtala kan synsätt(normer) och arbetssätt bli tydliga och greppbara vilket 
skulle kunna stärka möjligheten för förändringar att iscensättas. I denna studie finns en 
medvetenhet om värdet av reflektera över förhållningssätt men att förutsättningarna 
återspeglas av ledarskapet. 

Handledning 
Resultatet pekar på att pedagogerna i den här studien kan uppleva en vilsenhet inför hur de 
ska bemöta de barn som de upplever vara i behov av stöd och hur verksamhet kan struktureras 
därefter. Handledning nämns av samtliga respondenter skulle kunna vara ett bra stöd och ett 
sätt att vända blicken mot verksamheten. Skolverket (2004) visar att handledning är det 
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vanligaste sättet att stödja pedagogerna i förskolan, vilket resultatet i denna studie inte visar 
på då endast en förskola hade en specialpedagog anställd med möjlighet till att ge 
handledning. Med andra ord har inte så många pedagoger möjlighet till handledning men det 
finns en tydlig önskan om att få stöd och handledning av någon utifrån för att kunna utveckla 
verksamheten. Forskningen bland annat Skolverket (2004) framhåller att handledning kan 
betraktas som ett verktyg för att förändra pedagogernas arbetssätt och kan ses vara en del av 
en professionell utveckling, något som även Lutz (2013) betonar. Lutz påtalar värdet av att 
reflektera över verksamheten och pedagogiken som bedrivs för att en förändring ska komma 
till stånd och dåligt anpassad pedagogik inte får fortsätta.  

Ledarskap 
Då de faktorer som framträder i studien, är sådana i sin form att pedagogerna inte själva kan 
påverka dem i någon större utsträckning, leder det till slutsatsen att ledarskapets kvalité 
påverkar verksamhetsutvecklingen i stor utsträckning samt att ekonomin är betydande. 
Förutsättningar och utrymme för personalen att arbeta med förhållningssätt, tillgång till 
handledning samt minskade barngrupper påverkas alla av ekonomin. Skolverket (2008) 
framhåller betydelsen av att en nyckelperson finns med i ett utvecklingsarbete, som pådrivare 
och den som ser till att arbetet strävar mot de uppsatta målen, att de bryts ner och anpassas till 
den aktuella verksamheten och att aktuell forskning finns tillgänglig till de inblandade i. I den 
här studien framstår förskolecheferna som nyckelpersoner i utvecklingsarbetet då de har 
ekonomiskt ansvar och är de som fördelar resurser. I ett annat utvecklingsarbete i förskolan 
med andra förutsättningar finns det inget som tyder på att nyckelpersonen behöver vara just 
förskolechefen utan det skulle kunna vara en av pedagogerna på förskolan eller en 
specialpedagog. Det viktigaste torde vara att nyckelpersonen driver arbetet fram emot de 
uppsatta målen. Skolverket (2008) framhåller är det viktigt för utvecklingsarbetet att arbetet 
har ett långsiktigt perspektiv, är målmedvetet och kontinuerligt, vilket även resultatet pekar på 
i denna studie. 

Slutsats 
Studiens resultat pekar på att det tycks råda en norm om vad ett barn i förskolan bör kunna, 
göra och utvecklas i relation till ålder, kön etc. Barn i behov av särskilt stöd är de barn som 
upplevs av pedagogerna falla utanför normen och som därmed väcker pedagogernas 
funderingar med sitt beteende och/eller utveckling. Trots goda intentioner från pedagogerna 
att identifiera barnens behov och sedan stötta och hjälpa barnen, bedöms och värderas barns 
individuella egenskaper.  

De olika verksamhetsområdena i studien har kommit olika långt i sin strävan att utveckla en 
verksamhet som kan möta alla barn oavsett behov och förutsättningar. Tågordningen för hur 
förskolan ska göra när de identifierar ett behov hos ett barn skiljer sig åt och upplevelsen av 
att få och ha stöd varierar mellan respondenterna. Ett nära och tydligt ledarskap tillsammans 
med ett fungerande arbetslag förstärker känslan av att det finns stöd för pedagogerna och för 
deras arbete med barnen. För att vända individbedömningen mot att värdera verksamheten 
behöver pedagogerna i förskolan arbeta långsiktigt, kontinuerligt och praktiknära med 
förhållningssätt för att kunna öka förståelse för sitt synsätt och varför de väljer att arbeta som 
de gör. Med hjälp av handledning av t.ex. specialpedagog kan arbetslagen och de enskilda 
pedagogerna öka sin förståelse, vilket stärker möjligheten till att en förändring ska kunna 
genomföras och verksamhetsutveckling ske. Minskade barngrupper är respondenterna eniga 
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om skulle kunna minska antalet barn som är i behov av särskilt stöd. Storleken på 
barngrupperna samt hur många pedagoger det ska arbeta i barngrupperna är upp till varje 
kommun och enskilda förskolechef att avgöra. Men det som framträder i denna studie är 
bortom barngruppens storlek, pengar och tillgången till extra resurser och så är pedagogerna 
och deras förhållningssätt det mest väsentliga för hur verksamheten fungerar och hur väl den 
möter alla barn. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd är vedertaget inom förskolan och skolan och har 
använts sedan 1972 men ännu inte definierats. Om vi efter 42 år inte lyckats hitta en tydlig 
definition kan frågan ställas om den överhuvudtaget ska användas och till vilken nytta? Om 
förskolans verksamhet utgår från de identifierade behoven och förutsättningar som upplevs 
hos barnen torde begreppet barn i behov av särskilt stöd inte användas, ens existera. Om 
normen av vad ett barn anses kunna, göra och utvecklas inte används utan en acceptans inför 
alla barns olikheter råder och att alla har en självklar plats i verksamheten och gruppen, 
behöver inga barn misslyckas genom att de betraktas att inte passa inom ramen av ett 
”normalt” barn. Med det inte sagt att det inte finns barn som tillfälligt eller varaktig behöver 
extra stöd för sin utveckling och lärande men det skulle handla mer om anpassningar i 
verksamheten än om särskilt stöd. I en sådan uppbyggd verksamhet finns förutsättningarna att 
möta alla barn oavsett individuella förutsättningar och blicken riktas mot verksamheten 
istället för individen. 

Metoddiskussion 
Den aktuella kommunens hela skolorganisation är under förändring, från och med denna höst 
har nya verksamhetschefer, rektorer och förskolechefer utsetts och det avspeglas i resultatet. 
Många respondenter visste hur det hade varit men uttryckte en stor osäkerhet inför hur saker 
skulle fungera nu, t.ex. hur resursfördelningen skulle se ut och fungera. Förskolan och skolan 
står inför en förändring från hur styret ska se ut i kommunen för skolorganisationen, till hur 
elevhälsan ska fungera, ansvarsfördelning och hur resursfördelningen ska se ut. Resultatet kan 
mycket väl påverkas om studien skulle flyttas fram i tiden. 

Med en kvalitativ ansats menar Dimenäs (2007) och Kvale (2009) att intervju kan liknas vid 
ett samtal och intervjuaren ska försöka undvika att ställa ledande frågor och styra intervjun 
allt för strikt. Det var en stor utmaning att inte styra samtalet för mycket och ställa ledande 
frågor, vilket försvårades av det fanns en förförståelse hos mig (har arbetat i förskolan i 16 år) 
hur strukturen för resursfördelningen ser ut i kommunen och hur arbetet på förskolan generellt 
bedrivs. Intervjukonsten är något som kräver träning, mycket träning och det märkes att den 
blev bättre ju fler intervjuer som gjordes. Vid bearbetningen av resultatet och analysen var det 
också en utmaning att inte låta förförståelsen påverka utan förhålla sig neutral till svaren och 
analysera därefter. 

Fortsatt forskning 
Genom denna studie har många nya tankar väckts om ämnen som skulle kunna vara 
intressanta att forska vidare om. En tanke som växt sig starkare ju längre in i arbetet jag 
kommit är om förskolan arbetar aktivt för att stärka det relationella perspektivet och för att 
utveckla en verksamhet som arbetar mot verksamhetsvärdering istället för individvärdering. 
Hur blir övergången till skolan för barnen? Vilka möjliga konsekvenser blir det när glappet 
mellan förskolan och skola troligtvis växer? 
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Under våren 2014 publiceras två intressanta forskningar; 

Karin Alnervik som forskat kring hur pedagogisk dokumentation kan bidra till en förändrad 
förskola. Titeln är ”Men så kan man ju också tänka!”. 

Vid Göteborgs universitet har en studie gjorts över vilken påverkan barngruppens storlek har 
på barnen i förskolan. Den känns ytterst intressant och aktuell nu då Skolverket bestämt att ta 
bort taket för hur stora barngrupperna i förskolan får vara. 
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Bilagor 
Bilaga 1, intervjumall 

 

 
 

Intervjuguide 
 

Vilken är din utbildning och hur länge har du arbetat inom yrket? 

Du har säkert mött barn, vars beteende fått dig att reagera och fundera kring. Berätta 
om ett sådant barn! 

Vad fick dig att reagera? 

Hur identifierade du svårigheten? Observationer, mätningar mot andra barn, råd från 
expert? 

Vem tog initiativet att gå vidare? 

Berätta om din erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. 

Hur avgör du att ett barn är i behov av särskilt stöd? 

Hur kan ett särskilt stöd se ut? 

Vilken hänsyn tar ni till de individuella behov som finns i gruppen? 

Vad tror du påverkar dig att reagera på just de här sakerna (de svårigheter som 
respondenten eventuellt nämner)? 

Ex, Arbetskollegor, det rådande arbetsklimatet, tidigare erfarenhet, påtryckningar från 
föräldrarna, utbildning? 

 

Vilka förväntningar eller krav finns det på barn i förskolan idag? 

Vilka egenskaper kan sägas passa bäst för att fungera i en förskola? 

 

Vilket stöd får du som pedagog i förskolan för att möta och arbeta med barn i behov av 
särskilt stöd? Är det något du saknar eller vill ha mer av? 

 

Finns det möjlighet för er pedagoger att tillsammans prata om det som är svårt i 
verksamheten när det kommer till bemötande av barn i svårigheter? 

Om Ja, sker det kontinuerligt eller vid behov? 
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Har ni gemensamt diskuterat vilket förhållningssätt ni ska sträva efter när det kommer 
till arbetet med barn som behöver stöd eller som väcker funderingar med sitt beteende? 

 

Hur tycker du att verksamheten skulle kunna utvecklas för att bättre kunna möta barn 
olika behov och förutsättningar? 

Hur skulle du beskriva ledarskapet på din förskola? 

 

Vad tycker du kan vara fördelar respektive nackdelar med att bedöma och värdera 
enskilda barn i förskolan? 

 

Skolverkets utvärdering av förskola konstaterar att antalet barn i behov av särskilt stöd 
har ökat. Vad tror du att det kan bero på? 

 

Hur väl förberedde din utbildning dig för att arbet a med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Är det något som du vill komplettera med? 

 

 

 

 

 

 

 

 


