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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka och problematisera dokumentationen som görs kring barn 

som uppfattas vara i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Fokus ligger på 

kartläggningar och handlingsplaners roll och funktion samt organisatoriska förutsättningar som 

anses viktiga i arbetet. Datainsamlingen bestod av 11 intervjuer med urval från tre aktörsnivåer 

i organisationen; förskolechef, special- och talpedagog och förskollärare. Informanternas 

erfarenheter och uppfattningar kring ämnet tematiserades och analyserades med begrepp från 

specialpedagogiken som kunskapsområde samt utifrån organisations- och systemteoretiska 

perspektiv. Resultatet visar att dokumentationen fyller en viktig funktion för att alla barn ska få 

det stöd de har rätt till och i arbetet beskrivs det specialpedagogiska stödet som viktigt. Tid, 

kompetens och samsyn mellan olika nivåer samt vårdnadshavarens delaktighet är viktiga 

organisatoriska förutsättningar, och bör också utvecklas för att dokumentationen ska vara ett 

verktyg för pedagogerna i arbetet. En slutsats som dras utifrån tidigare forskning kopplat till 

denna studie är att det är viktigt att reflektera över frågor som vad, hur och varför, i arbetet med 

denna dokumentation då förskolan inte har några krav på att kartlägga barn. De krav som finns 

från rådande styrdokument är riktade mot verksamheten som ska förändras och utvärderas för 

att kunna möta olika behov och göra förskolan rolig, trygg och lärorik för alla barn. 

Nyckelord: ”Barn i behov av särskilt stöd”, handlingsplaner, kartläggningar, organisatoriska 

förutsättningar, specialpedagogiskt stöd 
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Inledning 
Dokumenterar förskolan fram barn i behov av särskilt stöd? Frågan kan säkert upplevas 

provocerande, men värd att reflektera kring då många barn i förskolan idag uppfattas vara i 

behov av särskilt stöd. I samma takt som satsningar gjorts runt kvalitetsarbete utifrån 

förskolans läroplan har också dokumentationskraven i verksamheten, och kring enskilda barn, 

tagit en allt större plats. Palla (2012) pratar om en dokumentationshysteri inom förskola och 

är kritisk till hur ”blicken riktas” i kartläggningar och åtgärdsplaner. Lutz (2013) ställer sig 

frågan om normalspannet har krympt i förskolans verksamhet, och därmed är en bidragande 

orsak till att pedagoger beskriver att närmare var femte barn är i behov av särskilt stöd.  

 

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) är uppdraget att förskolan ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn. Förskolan har inte som uppgift att bedöma barn, utan följa och 

dokumentera barns utveckling för att anpassa verksamheten därefter. I arbetet med de barn 

som uppfattas vara i behov av särskilt stöd görs ofta en kartläggning och någon form av plan 

för åtgärder i syfte att säkerhetsställa att barn får det stöd de har rätt till, vilket påminner om 

grundskolans krav på arbetet runt extra anpassningar och åtgärdsprogram som beskrivs i 

Skollagen (SFS 2010:800). Största skillnaden är att förskolan inte har något krav på dessa 

dokument utan de utformas lokalt.  

 

Kriterier som pedagoger i förskolan utgår ifrån vid definitionen ”i behov av särskilt stöd” är 

ofta kopplade till svårigheter relaterade till tal- och språkproblem, samspel med andra barn 

och konflikter enligt Björck-Åkesson (2014). Forskning visar däremot också att svårigheterna 

även sitter hos pedagogerna, att de har svårt att hantera vissa barn i praktiken på förskolan. 

Det saknas både tid och kompetens för att diskutera, reflektera och dokumentera kring de barn 

som uppfattas vara i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014). Vad kan det få för 

konsekvenser för hur dokumentationen används och hur den gynnar barnet? 

 

Det är vanligt att problemet läggs på barnet och eleven utifrån ett bristperspektiv i 

kartläggningar och åtgärdsplaner, i stället för att vinkla svårigheterna mot omkringliggande 

faktorer (Hjörne & Säljö, 2013; Palla, 2011). Det är inte långsökt att tänka att det kan vara 

samma barn som blir föremål för denna särskilda dokumentation från förskolan och upp i 

skolsystemet. Vad kan det betyda ur en etisk aspekt, att vissa barn redan från tidig ålder bli 

granskad utifrån utvecklingsområden och föremål för åtgärder? 

 

Specialpedagogiken som kunskapsområde har sedan långt tillbaka funnits som ett 

komplement till den ordinarie pedagogiken i förskolan och skolans organisation. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv blir kartläggningar och åtgärdsdokument viktiga verktyg för att 

synliggöra olika faktorer som kan skapa förståelse runt det som upplevs problematiskt. Här 

blir också samspelet mellan olika aktörer på olika nivåer i en organisation betydelsefullt för 

helhetssynen i arbetet med dokumentation kring ”barn i behov av särskilt stöd” (Björck-

Åkesson, 2014). 

 

Barn är av naturen nyfikna och frågvisa och om barn på förskolan visste hur mycket och vad 

som dokumenteras om dem och deras utveckling tror jag frågan skulle komma: – Varför 

skriver de om mig? Kloka frågor kräver ärliga svar vilket den här intervjustudien ska försöka 

finna argument för. Denna dokumentation är central i specialpedagogens uppdrag och görs 

enbart för vissa barn, vilket anses göra dokumentationen viktig att studera närmare. 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att synliggöra och problematisera dokumentation som görs kring de 

barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Utifrån tre aktörers 

perspektiv undersöks dokumentationens roll och funktion samt organisatoriska förutsättningar 

i syfte att skapa en fördjupad förståelse mellan olika nivåer i förskolan som organisation. 

 

 Hur beskrivs arbetet och nyttan med kartläggningar och handlingsplaner av 

förskolechef, special- och talpedagog och förskollärare? 

 

 Hur beskrivs organisatoriska förutsättningar som specialpedagogiskt stöd, tid, 

kommunikation, delaktighet och kompetens av de tre aktörsnivåerna? 

Bakgrund  
Nedan beskrivs en historisk tillbakablick, styrdokument och tidigare forskning som baseras på 

både skolan och förskolans specialpedagogiska praktik. 

Historiskt perspektiv på dokumentation och syn på barns olikheter 
Långt tillbaka i förskolans historik återfinns dokumentationen genom att barn då skulle 

observeras och övervakas främst inom fysiska och psykiska hälsoaspekter (Palla, 2011). I 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:27) som genomfördes i slutet på 1960-talet grundlades 

tankar kring barns utveckling och där började också begreppet ”barn med behov av särskilt 

stöd” användas. Begreppet var riktat mot de barn som ansågs ha fysiska, psykiska, sociala, 

känslomässiga eller språkliga svårigheter. De utvecklingspsykologiska teorier som denna 

utredning utgick från var Jean Piagets (kognitiv-) och Erik H Erikssons (emotionell-) och 

Herbert Meads (social utveckling) och dessa anses fortfarande vara en grund för 

dokumentationen i dagens förskola när det handlar om barns utveckling, enligt studier som 

gjorts av Palla (2011) och Lutz (2009).  

Inom förskolans verksamhet framträdde i början på 1990-talet centrala målsättningar som 

beskrev att förskolan skulle vara ett stöd till hemmet (Palla, 2011). Då ersattes också 

begreppet ”barn med särskilda behov” med ”barn i behov av särskilt stöd” och omformulering 

kopplas samman med den kursändring som skedde inom specialpedagogisk forskning under 

1990-talet (Lutz, 2013). Specialpedagogisk forskning visade då på att svårigheter inte enbart 

kan kopplas till individen utan att de även kan skapas i mötet mellan individen och dess 

omgivning (Lutz, 2013). 

Redan i början på 1970-talet användes begreppet åtgärdsprogram i skolsammanhang. Svenska 

staten gjorde då en utredning där de kritiserade vinklingen på problembeskrivningen. De 

ansåg att problemet borde sökas i undervisningsmiljön i stället för det då tydliga individfokus 

som framträdde. Det framkom ett synsätt som präglades av att ”bota” barnet för att det sedan 

skulle kunna återgå till vanlig undervisning och skolan visade sig inte vara anpassad för att 

möta elevers olikheter. Här börjades talet om en skola med undervisningssvårigheter, i stället 

för enbart elever med skolsvårigheter (SOU 1974:53).  

 

På 2000-talet visade Skolverkets kartläggning av användandet av åtgärdsprogram i skolan att 

kartläggningar och åtgärder, även där och då, stannade på individnivå utifrån en beskrivning 

av elevens brister. Det framkom i kartläggningen att skolpersonal saknade en tradition av att 

granska kollegornas arbete, och att det var tidskrävande att göra en analys på grupp och 

organisationsnivå (Skolverket, 2003).  
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En klyfta mellan ideologi och praktik 
Den särskiljning som fick fäste redan i 1940-talets skola lever fortfarande kvar, vilket visar att 

det finns en klyfta mellan ideologi och praktik menar Ahlberg (2007). Vidare frågar hon sig 

om den forskning som görs inom det specialpedagogiska kunskapsområdet är relevant för 

dem som praktiskt arbetar med pedagogiska uppgifter och för samhällets utveckling i stort. 

Kan ny kunskap omsättas i praktisk handling? Den svenska skolan vilar på ideologin om 

människors lika värde och specialpedagogiken är enligt officiella dokument det 

kunskapsområde som ska ge stöd för att skolan ska kunna möta variationer av elevers 

olikheter (Ahlberg, 2007). 

 

I en granskning av undervisningsplaner för elever i behov av särskilt stöd framkommer 

tydliga skillnader i policy och praxis. De individuella planerna verkar främst användas som 

administrativa verktyg, som ett bevis på vad som gjorts, snarare än som pedagogiska verktyg i 

syfte att förändra verksamheten. Orsaken till problemet placeras ofta hos eleven utifrån ett 

bristperspektiv utan hänsyn till grupp- och organisatoriska hinder inom skolan. I studien 

framkommer också brister i vårdnadshavare och elevers delaktighet i arbetet med 

utformningen av de individuella planerna (Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson, 2013). 

 

Lärarnas förhållningssätt och bemötande är viktigt för att inte begränsningar i form av 

särskiljning ska få fäste i dagens skola konstaterar Westling Allodi i sin studie, vars syfte är 

att identifiera möjligheter och hinder i skolans organisation (2007). Analysen pekar på att 

lärarna mer medvetet borde se sig som en modell för relationer i klassrummet och att 

klassrumsmiljön borde bedömas, för att ge värdefulla verktyg för lärarna att förstå och 

förbättra lärandemiljöerna utifrån elevers olika behov. Westling Allodi menar att då de lokala 

myndigheterna för skolorna är kommunen, så borde möjligheten finnas att anpassa 

skolorganisationer utifrån lokala behov (2007). 

 

I en analys av det svenska skolväsendet på nationell och kommunal nivå menar Göransson, 

Nilholm och Karlsson (2010) att den nationella politiken lämnar stort utrymme för tolkning 

till den kommunala skolnivån när det gäller inkludering, vilket genererar stora skillnader. 

Övervägande andel kommuner uppgav i denna studie att elevers behov av stöd beror på deras 

individuella svagheter vilket tyder på att traditionen att individualisera problem i skolan 

fortfarande dominerar. Att kategorisera in barn i tidig ålder och ge mindre möjlighet för 

eleverna att påverka sin skolsituation menar Göransson m.fl. tyder på att det svenska systemet 

blir mindre inkluderat (2010). 

Vad säger styrdokumenten om dokumentation och ”särskilt stöd”? 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska grundskolan upprätta åtgärdsprogram för elever som 

trots genomförda extra anpassningar, fortfarande riskerar att inte nå målen. Extra 

anpassningar beskrivs av Skolverket (2014) vara det som kan åtgärdas inom ramen för 

ordinarie undervisning. Åtgärdsprogram skrivs när inte ordinarie undervisning/metoder räcker 

till. Då kopplas behovet till ett ”särskilt stöd” och åtgärder skrivs utifrån tre nivåer i 

organisationen; individ-, grupp- och organisationsnivå. I arbetet med att utreda om en elev är i 

behov av ”särskilt stöd” görs en pedagogisk kartläggning. Kartläggningen beskrivs som ett 

redskap att samla information och analysera skolsituationen på ett strukturerat och tydligt sätt 

i syfte att skapa en komplett bild av eleven (Skolverket, 2014).  

Förskolans uppdrag 
Kravet, enligt Skollagen, på att upprätta åtgärdsprogram gäller inte förskolans verksamhet, 

men dock finns även där ett krav på att möta barns olika behov och ge ”särskilt stöd” om det 
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behövs. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) pekar tydligt på att det är verksamheten 

som ska bedömas och förändras utifrån barnens behov. Uppdraget är att göra ”… 

verksamheten rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.” (s 5) Värdegrunden och ett 

etiskt förhållningssätt beskrivs i inledningen på läroplanen och ska ligga som en stadig grund 

för all daglig verksamhet där bemötande och krav skall se olika ut, utifrån barns olika behov. 

                    Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.  

(Skolverket, 2011, s 5) 

Förskolans läroplansbeskrivning leder dock till en tolkning av hur dokumentation och 

bedömning ska ske i praktiken då det också framgår att barns utveckling och lärande ska 

följas genom dokumentation och analysarbete.  

 
                     Förskolans kvalité ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalité och skapa goda villkor 

för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. 

(Skolverket, 2011, s 14) 

 

Barns inflytande skall också tas tillvara i förskolans verksamhet genom att ”… sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet 

att påverka sin situation.” Barn ska också få möjlighet att vara delaktig i olika former av 

samarbete och beslutsfattande (Skolverket, 2011, s 12). 

Olika aktörer med olika ansvar 
I Allmänna råd med kommentarer för förskolan förtydligas det som handlar om arbetet med 

”särskilt stöd” i förskolan. För att säkerhetsställa att de insatser som görs är fungerande är det 

viktigt att dokumentera vilka stödinsatser som planeras, syftet med dessa, ansvarsfördelning 

och vilken övrig samverkan som krävs. Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att 

verksamheten utformas så att ”barn i behov av särskilt stöd” får det särskilda stödet. 

Pedagoger (förskollärare med huvudansvar) ansvarar för att upptäcka det som behöver 

åtgärdas och genomföra de åtgärder som beslutas. Special- och talpedagog har en roll att 

handleda pedagoger i verksamheten och i de allmänna råden beskrivs också att 

vårdnadshavare ska ha insyn i den dokumentation som görs runt deras barn. Där står 

förtydligat att det ”särskilda stödet” i första hand ska ges i ordinarie verksamhet och inte via 

särlösningar. De insatser som görs på förskolan ska kontinuerligt följas upp och utvärderas 

(Skolverket, 2013 kap. 3).  

Tidigare forskning rörande dokumentation och ”särskilt stöd” 
Palla (2011) beskriver att kravet på dokumentation har ökat och fått spridning i hela 

skolsystemet, genom ett tydligare lärandeuppdrag. Lutz (2013) menar att spridningen också 

kan förstås av att det idag är en utbredd individualiserad syn på barn och deras utveckling. 

Decentraliseringen kan också ha påverkat dokumentationens ökade omfattning då avståndet 

mellan olika aktörer inom en organisation ofta ökar kravet på skriftliga dokumentationer som 

en kontrollfunktion (Lutz, 2013). 

 

I dagens grundskola är det fortfarande individualiserande förklaringar som dominerar i 

diskursen om ”elever i behov av särskilt stöd” (Andreasson, 2007; Hjörne & Säljö, 2013). 

Faktorer som tittas på är elevens intellektuella förutsättningar, deras beteende, mognad, 

motivation och koncentrationsförmåga. Termer som ofta används enligt Hjörne & Säljös 
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studie är svag, begåvad, omogen eller skoltrött. Även allmänna egenskaper (värderingar) hos 

eleven skrivs fram i dokumentation, exempelvis udda, strulig, trubbig eller en trumpen elev 

(2013).  

Ett stort antal barn och elever i behov av särskilt stöd 
Andreassons avhandling (2007) beskriver att 20 % av eleverna är i behov av särskilt stöd och 

kategoriseringar skapas för att kunna hantera de elever som inte passar in i skolan. Samhället 

och skolan skapar distinktioner i form av särskiljande, och styrdokumenten utgår från ett 

förgivettagande som säger att det som är ”svårt” måste åtgärdas och korrigeras (Andreasson, 

2007). Samma höga siffra återfinns i forskning som gjorts inom förskolans verksamhet. Fyra 

till fem procent av barnen har identifierade behov av särskilt stöd kopplat till en 

funktionsnedsättning som exempelvis Autism, Downs syndrom och CP-skada. Hela 16 % är 

barn som pedagogerna uppfattar är i behov av särskilt stöd (Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck-Åkesson & Granlund, 2010). Ofta kopplar pedagogerna svårigheterna till tal- och 

språkproblem, samspel med andra barn och konflikter enligt Björck-Åkesson (2014). 

 

Lutz (2013) ger sig in i frågan om antalet ”barn i behov av särskilt stöd”. Han menar att då 

dessa bedömningar oftast görs av pedagoger är det svårt att få fram en exakt siffra, men att det 

syns en ökning från början av 1990-talet. En intressant aspekt av den upplevda ökningen är att 

läroplanskraven kan ses som en av förklaringarna till ökningen. Lutz problematiserar att 

enskilda barn observeras och kartläggs, vilket han kopplar till att normalspannet då krymper 

och fler barn uppfattas vara i behov av särskilt stöd (2013).  

 

Uppfattningen hos pedagoger på förskolan i Sverige om vad som anses vara ett ”barn i behov 

av särskilt stöd” varierar enligt Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlunds 

studie (2010) som gjorts på 540 enheter runt om i landet. Resultatet visar bland annat på två 

allmänna perspektiv och definitioner av konstruktionen. Ett barnperspektiv och ett 

organisationsperspektiv. Studien visar att strukturella egenskaper i verksamheten påverkar hur 

personal definierar barn och också hur verksamheten organiseras utifrån behov. I 

verksamheter där fler barn är i behov av särskilt stöd och där det också är en lägre 

personaltäthet, framträder ett mer inkluderande arbetssätt och personalen uppfattar 

förskolemiljön som mindre problematisk. I verksamheter där barn som uppfattas vara i behov 

av särskilt stöd utgör en minoritet och där personaltätheten är högre, förskolemiljön mer 

problematisk och där skapas utrymme att utesluta barn från vanliga organisatoriska mål. 

Analysen av resultatet visar på en kombination av barnperspektivet och 

organisationsperspektivet, och där personalen konstruerar en bild av det ”ideala barnet” som 

passar med organisationens mål och värderingar. Sandberg m.fl. anser att detta resultat 

indikerar att möjligheten att upprätthålla kvaliteten i förskolemiljön för ”barn i behov av 

särskilt stöd” korrelerar med personalens stödbehov som i första hand bör tillgodoses i stället 

för att sätta in mer personal. Vid stöd till personalen fokuseras mer på hur de kan engagera 

barnet och utveckla ordinarie verksamhet än att hitta tid till att jobba enskilt med barnet. Mer 

forskning efterfrågas kring personalens värderingar, attityder och förväntningar om hur barn 

fungerar och identifieras i förskolas sammanhang (Sandberg m.fl., 2010). 

Normkritiskt perspektiv och hänsyn till etiska aspekter vid dokumentationsarbete 
Att inta ett normkritiskt perspektiv och våga granska sin barn- och etiksyn är av stor vikt när 

det handlar om de barn och elever som uppfattas vara i behov av särskilt stöd. Dessa barn och 

elever kan lätt bli sedda som ”avvikare” utifrån att de inte ses som ”alla andra”. Med 

anledning av detta är det idag ett viktigt uppdrag för skola och förskola att bredda normen så 

att allas olikheter får plats enligt Eek-Karlsson (2012). 
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Det är också viktigt att utifrån en etisk aspekt fundera på vad den särskilda dokumentationen 

har för betydelse och påverkar hur barnet ser på sig själv. Att redan från förskoleålder 

granskas utifrån styrkor och svagheter, och i skenet av att alltid kunna bli och fungera bättre, 

kan tänkas påverka barnets självkänsla och även de vuxnas (pedagoger och vårdnadshavare) 

syn på barnet och dess utvecklingsmöjligheter (Nordin-Hultman, 2004). 

 

Lindgren och Sparrman (2003) problematiserar den allmänna dokumentationen, som görs runt 

samtliga barn i förskolan. De menar att det saknas diskussioner om vad dokumentationen kan 

inbära för de barn som blir föremål för den. Dokumentation, som metod att synliggöra lärande 

och utveckling, kan inte enbart ses som positivt utan en medvetenhet bör finnas om att även 

det som kanske annars inte skulle ha synliggjorts framträder. De menar också att 

dokumentationen utgår från ett vuxenperspektiv, där inte barnets åsikter kring vad som 

dokumenteras tas tillvara, trots att pedagoger inom förskolan är tydlig med att säga att 

verksamheten utgår från ett barnperspektiv (Lindgren & Sparrman, 2003). 

Förskolans normer om hur barn bör vara, göra och kunna i en viss ålder  
Palla (2011) lyfter fram den specialpedagogiska dokumentationens betydelse för barn vars 

beteende beskrivs som utmanande, oroande eller förbryllande i förskolan. Hennes avhandling 

bygger på intervjuer med specialpedagoger och personal samt analyser av skriftligt utförda 

dokumentationer. Det framkommer i studien att dokumentationen gör att barnet blir bedömt i 

förhållande till uppsatta förväntade kunskaper och beteenden samt normer som är verksamma 

inom förskolans praktik. Resultat pekar på att kartläggningar av enskilda barn kan begränsa 

utrymmet att vara, göra och kunna olika, utifrån förskolans normer och pedagogers 

idealbilder av hur barn oftast är i en viss ålder. Analysen är också att det skrivna ordet kan 

komma att påverka hur pedagoger och vårdnadshavare ”ser” på barnet. Palla anser att 

”blicken” borde riktas mot förskolans agerande för att utmana och säkra 

utvecklingsmöjligheter i syfte att främja barns rätt att vara olika och därmed stärka deras 

självbild (2011). I en av Pallas efterkommande studier har hon samlat information rörande 

användningen av åtgärdsprogram inom förskolans praktik. Studien visar att åtgärdsprogram 

förekommer i förskolan, men att omkonstruktionen till handlingsplaner anses mer i linje med 

läroplanens beskrivning, enligt de specialpedagoger som intervjuats. Palla är kritisk och anser 

att vilket namn dokumenten än har, så kvarstår frågan om hur barn ”skrivs fram” i 

dokumentationen (Palla, 2012). 

En risk för stigmatisering genom kartläggningar 
Kartläggningar och planer för åtgärder har vuxit fram avsevärt under senare tid och 

dokumentationen kan motverka att förskolan utgår från barnets förutsättningar, intressen och 

behov. Genom att individualisera åtgärder riskerar pedagoger att förstärka barnets särart vilket 

då kan riskera att stigmatisera och peka ut barnet som avvikande. Det är en bättre 

utgångspunkt att söka det generella, istället för det speciella, när det gäller att förändra i 

praktiken vilket i sig ställer krav på flexibilitet och öppenhet i organisationen (Lutz, 2013). En 

risk med att kategoriseringar får fäste i förskolans- och grundskolans organisation är att där 

sannolikt kommer ”hittas” barn och elever som dessa kategoriseringar passar in på (Hjörne & 

Säljö, 2013). 

 

Pramling Samuelsson frågar sig om det är barns kunskaper som ska testas eller ska testningen 

avse hur barns kunnande ska utvecklas i förskolan? Tester eller kartläggningar görs oftast för 

att mäta vad barn kan vid en viss tidpunkt, vilket leder till ett dilemma i förhållande till 

förskolans uppdrag. Det är förskolans kvalité som har en avgörande inverkan på vad barn lär 

sig och mot detta blir det tydligt att det är förskolans kvalité som ska utvärderas och utvecklas 

i stället för att testa barns förmågor enligt Pramling Samuelsson (2010).  
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Bedömningar invävda i dokumentationen i förskolans verksamhet 
Dokumentation kan både vara stödjande och förstärkande men kan å andra sidan försvaga och 

vilseleda olika aktörer enligt Vallberg Roth (2014). Det leder till ett dilemma för de 

verksamma inom förskolans praktik och Vallberg Roths studie visar att flera olika 

bedömningsinstrument återfinns inom förskolans verksamhet. Det framkommer att 

dokumentationen och den bedömning som görs är mer riktad mot det enskilda barnet än mot 

pedagoger och verksamhet. En problematisering av tidsaspekten görs genom att ifrågasätta 

om det överhuvudtaget finns tid för att kritiskt reflektera över bedömningen kopplat till den 

dokumentation som görs i förskolan idag (Vallberg Roth, 2014). 

 

I en granskning från Skolinspektionen framkommer också att pedagoger upplever det svårt att 

förhålla sig till läroplanens beskrivning av dokumentation och uppföljning av enskilda barns 

utveckling, i förhållande till att förskolan inte får bedöma barn. Granskningen visar också att 

det är vanligt förekommande att förskolan använder sig av metoder som mäter barns 

utveckling, men oklart vad dokumentation används till när det gäller verksamhetens 

utveckling. Specialpedagog och talpedagog visar sig vara ett uppskattat stöd för pedagogerna 

enligt granskningen (Skolinspektionen, 2012:7). 

 

I en delrapport i SKOLFORSK-projektet Förskolan tidig intervention (Vetenskapsrådet, 

2015) framgår det generellt att studier om dokumentation i förskola har blivit mer omfattande 

under senare år. När det gäller likvärdighetsfrågor och arbetet med att stödja varje barns 

utveckling och lärande, pekar analysen på ett behov av bedömningskompetens. Det visar sig 

vara ett underskott av studier som belyser just bedömning och bedömningskompetens i 

förskola. Även Sandberg och Norling (2014) pekar på att pedagoger på förskolan saknar 

kompetens och tid för att kunna diskutera och reflektera runt den specialpedagogiska 

praktiken, vilket beskrivs som ett hinder i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som också 

påverkar hur de skriftliga dokumenten utformas (Sandberg & Norling, 2014). 

 

I våra nordiska länder, liksom i världen för övrigt, ökar externa utvärderingar då politiker vill 

ha bevis för att det betalar sig att satsa på små barn i förskolan. Danmark och Norge 

kartlägger barns språkutveckling i förskolan, till skillnad från Sverige vars läroplan tydligt 

säger att det är verksamheten som ska bedömas och utvärderas (Pramling Samuelsson, 2010). 

Alvestad och Sheridan (2014) beskriver i sin studie att pedagoger i Norges förskolor tycker 

det är svårt att förhålla sig till styrdokumenten när det handlar om kartläggningar och 

bedömning. Även där upplevs tiden för att tillsammans reflektera runt dokumentationen vara 

en bristvara (Alvestad & Sheridan, 2014). 

Teoretiska utgångspunkter i studien 
Teorier och perspektiv utgör en grund och bildar en ram för hur dokumentation i den 

specialpedagogiska praktiken kan förstås och för hur resultatet kan tolkas (Bryman, 2011).  

Här står specialpedagogiken som kunskapsområde i förgrunden och organisations- och 

systemteori och dess begrepp i bakgrunden. Att studera en organisation utifrån olika aktörers 

perspektiv och på olika nivåer ger enligt Lindkvist, Bakka och Fivelsdal möjlighet till en mer 

omfattande analys än att enbart begränsa sig till en enda förståelseram (2014). Avsnittet 

avslutas med centrala begrepp som motiveras och som beskrivs hur de kommer användas i 

analysen. 

Specialpedagogiken som kunskapsområde 
Att definiera specialpedagogik är enligt Persson (2013) problematiskt då specialpedagogik är 
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ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, med teorier som bygger på discipliner hämtade från 

bland annat psykologi, sociologi och medicin. Persson anser att specialpedagogiken dels är 

politisk-normativ eftersom den bygger på hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur 

människor med avvikelser ska ha det nu och i framtiden. Kärnan i den specialpedagogiska 

verksamheten är det förebyggande arbetet och både nationellt och internationellt är det 

vanligaste skälet till att elever behöver särskilt stöd socioemotionella problem, ofta i förening 

med beteendestörning. Persson kopplar inte ihop detta med att eleverna inte klarar 

kunskapskraven utan att det är skolsituationen i sig som är i behov av speciella stödinsatser 

(2013). Ahlberg beskriver åtgärdsprogram som ett verktyg att skapa en god lärmiljö för elever 

i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram används i alla skolformer (med olika benämningar) 

och ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskrivs kartläggningar och åtgärdsplaner som en 

rättighet och en möjlighet för eleven/barnet (2013).  

Persson (2013) beskriver begreppet ”i behov av särskilt stöd” som i grunden ett pedagogiskt 

problem och bör därför lösas av pedagoger och specialpedagoger tillsammans. I likhet med 

Perssons beskrivning om att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig menar Björck-Åkesson 

att särskilt stöd för vissa barn behövs för att kunna skapa optimala förutsättningar för lärande 

och utveckling, och där kommer specialpedagogiken in som ett komplement till den allmänna 

pedagogiken (2014). Elevhälsan beskrivs av Runström Nilsson (2015) som den grupp som i 

dessa frågor arbetar förebyggande och hälsofrämjande. I Elevhälsan, som grupp, har 

specialpedagogen uppdraget att arbeta stödjande och rådgivande för att medverka till att 

undanröja hinder och svårigheter som uppstår kring barnet/eleven i verksamheten och i 

lärsituationer (Runström Nilsson, 2015). 

 

Nilholm (2007) menar att det alltid finns flera sätt att se på saker, vilket han kopplar till ordet 

perspektiv. Forskning inom specialpedagogiken som kunskapsämne och metod har indelats i 

två stora perspektiv, det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Utifrån 

dessa sätt att se på specialpedagogiken presenterar Nilholm ett tredje perspektiv som han 

kallar dilemmaperspektivet. Nedan redovisas i stora drag vad de olika perspektiven står för. 

 

Det kompensatoriska perspektivet har haft stort inflytande på specialpedagogiska 

verksamheter och forskning. Perspektivet har sin bas i medicinsk och psykologisk tradition 

och diagnoser har stor betydelse. Här pratas om barn med behov av särskilt stöd och 

tillskriver individen problemen som oftast förklaras utifrån individuella tillkortakommanden 

och/eller brister i deras sociala bakgrund. I det kompensatoriska perspektivet söks 

specialpedagogiska metoder för att kompensera problemen. 

 

Det kritiska perspektivet är kritiskt till begreppet specialpedagogik och normalitetsbegreppet 

samt även till diagnostisering då det kopplas till stämplingseffekt och stigmatisering. 

Problemen placeras huvudsakligen på samhällsnivå där forskningen vill klargöra hur 

samhället möter och förhåller sig till olikheter. Här pratas om barn i behov av särskilt stöd och 

förklaringar till skolproblem söks i mötet mellan individ och den omgivande miljön. 

 

Dilemmaperspektivet är ett perspektiv som vuxit fram utifrån ovan nämnda perspektiv. 

Dilemmat kopplas till att utbildningssystemet ska ge alla barn samma kunskaper och 

färdigheter samtidigt som verksamheten ska anpassas efter enskilda individers behov. 

Kategoriseringar kan bidra till att individer definieras som ”avvikare”, vilket kan leda till 

stigmatisering. Men genom att inte kategorisera finns en risk att individen inte får det stöd 

den har rätt till. Här betonas utbildningssystemets komplexitet och detta bör studeras och 
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analyseras för att skapa kunskaper om de inbyggda motsättningar som finns enligt Nilholm 

(2007). 

Förskolan ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 
Att organisera handlar om att ordna och skapa struktur. Förskolan är en organisation som 

oftast återfinns i en större kommunorganisation där specialpedagogiken, som 

kunskapsområde, ska komplettera den allmänna pedagogiken i syfte att alla barn ska få det 

stöd de har rätt till. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att organisationsteorier är en hjälp att förstå och förklara 

hur organisationer fungerar och peka på det som kan förbättras och förnyas. De beskriver 

organisationer som ett socialt system som medvetet konstruerats för att lösa specifika 

uppgifter och uppnå specifika mål. Med socialt system menas relationerna mellan människor 

och att organisationer är beroende av resurser utifrån för att upprätthålla verksamheten. 

Medvetet konstruerat, betyder att någon har utformat organisationen på ett sätt som uppfattas 

som det effektivaste sättet för att lösa uppgiften. Det kan handla om ansvarsfördelning och 

rutiner. Att lösa specifika uppgifter, kopplas till ett samarbete mellan människor och ett 

strukturerat arbetssätt. Att uppnå specifika mål, är en strävan i organisationer och det kan 

både vara kortsiktiga och långsiktiga mål (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Inom organisationer framkommer administrativa ramar att förhålla sig till, som bygger på 

regler och avtal för att säkra koordinering och måluppfyllelse enligt Lindkvist, Bakka och 

Fivelsdals beskrivning (2014). Återkommande begrepp är nivåer och aktörer, vilka kopplas 

till olika stort inflytande, och olika ansvarsområden i en organisation (Ahrne & Hedström, 

1999). Sahlin- Andersson (1994) menar att det också är vanligt att olika konstellationer av 

grupper skapas i en organisation, vilket i sig kan leda till en begränsad insyn i varandras 

arbete och där enskilda aktörers handlingar kan reproducera gruppens normer och 

värderingar. 

 

Ärlestig (2008) har undersökt kommunikation, struktur och kultur i grundskolan ur ett 

organisationsperspektiv. Den vanligaste kommunikationen mellan rektor och lärare visade sig 

vara information och informella samtal. Saknades gjorde samtal som rörde undervisning och 

lärande. Studien visar också att lärare sällan fick bekräftelse av sin chef och att viktig 

information kan antas drunkna i det stora informationsflödet som återfinns inom 

organisationer. Faktorer som struktur och kultur blir viktiga att ta hänsyn till i den 

kommunikation som förs mellan olika aktörer i skolans verksamheter. Begreppet struktur 

kopplas här till mål och policydokument och begreppet kultur beskrivs vara de värderingar, 

attityder och normer som påverkar hur aktörer handlar utifrån strukturen (Ärlestig, 2008). 

Specialpedagogik ur ett systemteoretiskt perspektiv 
Specialpedagogiken ur ett systemteoretiskt perspektiv beskrivs av Björck-Åkesson (2014) 

som ett komplext samspel där olika faktorer på olika nivåer anses ha betydelse för utveckling 

och lärande. Många olika typer av åtgärder ses i detta perspektiv som viktigt för att ge barnet 

en så god start i livet som möjligt. Grundläggande är att ett barns beteende påverkas av såväl 

barnets personlighet som den situation barnet befinner sig i och att problematiken inte kan 

ryckas loss ur det sammanhang det uppstår. Specialpedagogiken, ur ett systemteoretiskt 

perspektiv, bygger på att interaktion sker mellan olika nivåer. Begreppet interaktionen 

beskrivs som samspel mellan pedagoger och barn, mellan barn och barn, mellan pedagoger, 

chef och specialkompetens. Här menar Björck-Åkesson att en gedigen kartläggning, av barnet 

och miljöerna runt barnet, behövs för att kunna förstå och hantera komplexiteten (2014). 
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Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit beskriver också att det är viktigt att kommunicera och 

skapa en systemförståelse hos berörda aktörer för att kunna förändra kontexten och mönster, 

och på så sätt förebygga problematik. Att arbeta tvärprofessionellt kräver förståelse och en 

samordnad insats för att arbetet ska bli gynnsamt (Nordahl m.fl., 2007).  

 

Ett systemteoretiskt synsätt kan ge en annorlunda bild av svårigheten genom att barnets 

nuvarande förmåga inte ses som en begränsning utan som en möjlighet. Genom att pedagoger 

använder sin kompetens och en pedagogik som passar barnet sker en utveckling där både barn 

och pedagog har lärt sig något. I ett systemteoretiskt synsätt fokuseras mer på processer inom 

gruppen som fenomen än på ett individfenomen. Systemteorins huvudintresse beskrivs vara 

att undersöka relationer mellan delen och helheten, mellan gruppen och individen och mellan 

gruppen och organisationen (Svedberg, 2012). 

Begrepp som analysverktyg 
Här beskrivs den tolkning och koppling som görs av ovan nämnda begrepp i förhållande till 

denna studie och som sedan används i analysen av resultatet. 

 

Specialpedagogiska begrepp: 

”Barn i behov av särskilt stöd” – kopplas till de barn som förekommer i den undersökta 

dokumentationen. På vissa ställen i texten har istället valts att använda begreppet ”barn som 

uppfattas vara i behov av särskilt stöd”, just för att det inte finns någon specifik beskrivning 

på när ett barn är i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet. Organisatoriska 

förutsättningar har här betydelse för det upplevda behovet enligt Sandbergs m.fl. (2010). 

 

Specialpedagogiska perspektiv – benämns i begreppen; kompensatoriska perspektivet, kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Dessa begrepp används i syfte att 

analysera hur viktig och betydelsefull specialpedagogiken som kunskapsområde är i 

förskolans verksamhet. De används också för att förstå den process som undersöks kring 

dokumentationen och dokumentens utformning.  

Organisatoriska och systemteoretiska begrepp: 

Nivåer – kopplas till olika stort inflytande i organisationen (Ahrne & Hedström, 1999) och 

detta begrepp används i resultatredovisning och analys. 

 

Aktörer – som återfinns i denna studie är förskolechef, special- och talpedagog och 

förskollärare. Dessa förekommer alla i arbetet med dokumentationen i olika roller 

(Skolverket, 2013). En indirekt aktör som framkommer i analysen är vårdnadshavaren som 

också har en roll i dokumentationen, men som inte ingår i det empiriska underlaget.  

 

Struktur – kopplas i studien till de gemensamma riktlinjer och arbetsprocess som kommunen 

tagit fram i arbete med ”särskilt stöd” (bilaga 6). Även till den grupp (Elevhälsoteamet, EHT) 

som organisatoriskt skapats för arbete med specialpedagogisk inriktning.  

 

Kultur – används i analysen utifrån frågor som berör bemötande, förhållningssätt och normer 

kopplat till den organisatoriska struktur som skapats i arbetet med dokumentationen (Ärlestig, 

2008). 

 

Måluppfyllelse – Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att organisationer medvetet 

konstruerats för att lösa specifika uppgifter och uppnå specifika mål. Här görs kopplingen till 

studien utifrån kommunen beslut om gemensamma dokument som ska användas i arbete med 
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”särskilt stöd”, i syfte att alla barn ska få det stöd de har rätt till i enlighet med 

styrdokumentens beskrivning. 

 

Interaktion – handlar om kommunikation, samsyn och förståelse mellan olika aktörer och 

nivåer. Organisationer beskrivs som ett socialt system som bygger interaktion och som är av 

stor betydelse i specialpedagogiska frågor och dokumentation där olika aktörer är involverade 

(Björck-Åkesson, 2014; Jacobsen & Thorsvik, 2014; Nordahl m.fl., 2007). 

 

Delar och helhet – är begrepp som återkommer inom systemteorin (Svedberg, 2012). 

Analysen utgår från hur relationer mellan delarna och helheten beskrivs av de tre 

aktörsnivåerna. Delar kopplas till organisatoriska förutsättningar och helheten kopplas till 

uppdraget enligt förskolans läroplansbeskrivning att alla barn ska få det stöd de är i behov av 

(Skolverket, 2011). 

Metod 
Nedan beskrivs metodologiska överväganden i studiens planering, genomförande och 

bearbetning.  

En kvalitativ metod 
Syftet med studien är att synliggöra och problematisera dokumentationens roll och funktion 

samt organisatoriska förutsättningar i arbetet. Det fanns en nyfikenhet att förstå och 

undersöka olika aktörers upplevelser, erfarenheter och reflektioner kring ämnet vilket ledde 

till ett kvalitativt metodval i form av djupintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med 

en djupintervju är att skapa samtal som kretsar kring förutbestämda teman (Tjora, 2012), 

vilket planerades i denna studie Det finns en medvetenhet om att det är svårt att göra en sann, 

objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form vilket gör att validiteten i studien både har 

en metodologisk och en moralisk mening. Kvale och Brinkmann (2009) menar att genom 

noggranna metodologiska överväganden i planering och genomförande kan ändå reliabiliteten 

(noggrannhet/tillförlitlighet) och validiteten (trovärdighet/giltighet) förstärkas, vilket 

behandlas i metodbeskrivningen nedan. 

Planering 
De dokument som ligger till grund för undersökningen är de gemsamma dokument 

kommunen tagit fram när det gäller arbetet med ”särskilt stöd” på förskolan. De två 

dokumenten har namnen pedagogisk kartläggning och utgör steg 1 i processen, och 

handlingsplan som utgör steg 2. Inför skapandet av intervjuguide lästes de två undersökta 

dokumenten noggrant, vilket gav ett bra underlag till frågeformuleringen och är enligt 

Bryman, (2011) och Tjora, (2012) ett sätt att förbereda en trovärdig undersökning. 

En testintervju gjordes med en specialpedagog för att skapa en uppfattning om tidsåtgång och 

om frågeformuleringarna var relevanta och begripliga. Enligt Tjora ställer kvalitativ metod 

forskaren inför utmaningar vilket gör att justeringar kan behöva göras efter att fältet mötts 

första gången (2012). Efter testintervjun justerades frågorna något. Bland annat lades en fråga 

till om analysförfarandet runt dokumentationen då upplevelsen var att specialpedagogen 

ansåg den viktig att belysa. Bryman (2011) kallar detta en pilotstudie och menar att det är av 

stor vikt att genomföra en sådan, inte bara för att få en uppfattning om frågeformuleringen 

utan också för att säkerhetsställa kvalitén på undersökningen i stort och i syfte att förstärka 

tillförlitligheten. Utifrån forskningsplan och tidsplan för studien låg sedan datainsamlingen 

tidigt i arbetet vilket Tjora (2012) beskriver som positivt då bruket av de tänkta teoretiska 
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perspektiven kan anpassas utifrån vad som framkommer i den empiriska analysen.  

Urval 
Enligt Bryman (2011) görs målstyrda urval ofta på mer än en nivå i kvalitativ forskning och 

beskrivs också förstärka trovärdigheten i en studie genom att det bildar en triangulering av 

källor. Denna studie bygger på målstyrda urval när det gäller informanter men också när det 

gäller den kommun som valdes. Ur ett specialpedagogiskt och organisatoriskt perspektiv var 

det av intresse att undersöka ämnet i en kommun som är medelstor och uppbyggd av olika 

förskoleområden samt där alla områden använder sig av gemensamma dokument runt 

”särskilt stöd”. Avgörande i valet av kommun var också att special- och talpedagog fanns 

anställd i varje förskoleområde. Det målstyrda urvalet skapade möjlighet att analysera från 

olika aktörers perspektiv och nivåer i organisationen, men också möjligheter att se mönster 

mellan och inom förskoleområden. 

Kommunkontext 
Kommunen är indelad i sju förskoleområden som vardera har en specialpedagog anställd. Två 

talpedagoger finns anställda mot kommunens sju områden, varav en av dessa talpedagogers 

uppdrag sträcker sig över fem förskoleområden. Varje förskoleområde leds av en 

förskolechef, som i sin tur har ett antal biträdande chefer under sig. Datainsamlingen utgick 

från fyra av kommunens förskoleområden där talpedagogen har uppdrag i tre. 

Urval av informanter 
Ett urval gjordes av 11 personer på tre aktörsnivåer för att spegla olika perspektiv i arbetet 

med dokumentationen. Två förskolechefer, fyra specialpedagoger, en talpedagog och fyra 

förskollärare. Förskolechefen har det övergripande ansvaret (nivå 1). Special- och talpedagog 

är nyckelpersoner i studien (nivå 2) med motiveringen att dessa aktörer kopplas till den 

specialpedagogiska praktiken både när det gäller kompetens och stöd till de andra två 

nivåerna. Förskollärarna arbetar direkt med dokumentationen (nivå 3), tre förskollärare har 

även uppdraget som Elevhälsorepresentanter. Se tabell nedan. 

 
Tabell 1: Förtydligande över täckningen och informantens kod (*Elevhälsoteamsrepresentant) 

 

 

Förskoleområde  

i kommunen 

 

Nivå 1 
Förskolechef (FC) 

 

 

Nivå 2  

Special- talpedagog 

(Sp)         (Tp) 

 

Nivå 3 

Förskollärare (F) 

Område 1 FC 1 Sp 1 

Tp  

F 1 

Område 2 FC 2 Sp 2 

Tp  

F 2* 

Område 3 

 

– Sp 3 

– 

F 3* 

Område 4 – Sp 4 

Tp  

F 4* 

 

I ett första steg i urvalet gjordes en förfrågan (bilaga 1) till specialpedagoger som beskrivs 

som nyckelpersoner i studien. Grunden till urvalet är som ovan nämnts målstyrt, men i 

strävan att få med så mycket information och erfarenhet som möjligt och förstärka 

trovärdigheten på studien så gjordes sedan ett snöbollsurval (Bryman, 2011), detta genom att 

specialpedagogerna ombads tipsa om förskollärare som arbetade i deras förskoleområde och 

med erfarenhet av arbete med ”barn i behov av särskilt stöd” och dokumentation. 

Snöbollsurvalet resulterade i en förfrågan (bilaga 1) till fyra förskollärare, där tips från 
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specialpedagog kom från tre och där jag själv valde en då specialpedagogen var bortrest under 

planeringsperioden. En förfrågan skickades sedan ut till de förskolechefer som 

specialpedagogerna och förskollärarna var anställda av i förhoppning att få till minst två 

intervjuer. Av fyra förfrågningar (bilaga 1) kom också två till intervju. Sista steget i 

urvalsbeskrivningen är den talpedagog i kommunen som arbetar mot fem förskoleområden 

varav tre ingår i studien, detta i syfte att få en mer övergripande bild och erfarenhet av 

dokumentationens roll och funktion. 

Etiska principer inför, under och efter intervjusituationen 
Under hela forskningsprocessen har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer legat som 

grund i syfte att stärka validiteten på studien. Rekommendationerna om 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet har 

informerats via mail inför intervjun, samt muntligt till informanterna vid själva 

intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I förfrågan som mailades ut till urvalet gjordes en presentation av mig och det övergripande 

syftet och upplägget med studien (bilaga 1). Efter svar på förfrågan bokades tid och 

information runt intervjuns upplägg och etiska principer beskrevs mer i detalj, främst runt 

ljudinspelning och anonymisering.  Följebrev, som är döpt till ”Information och samtycke” 

(bilaga 2) och intervjuguide mailades ut till samtliga (bilaga 3, 4, 5). Där fanns också en blank 

rad för påskrift för informantens godkännande att använda svaren och eventuella citat i 

redovisningen. Vid intervjutillfället togs även samtyckeskravet och anonymiseringen muntligt 

och erbjudande om att läsa transkriberingen och godkänna citat förtydligades.  

Undersökningsupplägg 
En intervjuguide till special- och talpedagog skapades med fyra temaområden med tillhörande 

nyckelord och underliggande frågor (bilaga 3), detta i syfte att styra intervjun i riktning mot 

studiens syftesformuleringen, och som en försäkran att forskningsfrågorna behandlades 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Alla 11 intervjuer utgick från special- och talpedagogernas 

intervjuguide, men frågor sorterades bort utifrån informantens profession (förskolechefer, 

bilaga 4 och förskollärare, bilaga 5). Ett medvetet val gjordes att ge informanterna 

frågeställningarna i förväg, detta för att de skulle ha möjligheten att förbereda sig. Att skapa 

ett manus, i form av intervjuguide där samtliga frågor behandlades, hade också som syfte att 

förstärka tillförlitligheten och trovärdigheten på studien. Enbart de svar som kopplades till 

frågorna redovisades, vilket gör att resultatet kan tänkas bli detsamma om en annan forskare 

vill upprepa denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuguidens struktur och nyckelord 
Intervjuguidens första temaområde Roll/Användning handlade om övergripande frågor runt 

dokumentationen med nyckelord som syfte, användning, dokumentens utformning och 

förebyggande arbete. Denna del hänvisas till det som Tjora (2012) kallar inledande frågor i en 

djupintervju. Tema två; Organisation/Kompetens och tema tre; Aktörer/Delaktighet beskrivs 

bäst som kärnan i intervjun där nyckelorden var kompetens, analysförfaranden, tidsaspekt, 

delaktighet och kommunikation. Det sista temat; Funktion/Nyttan ”knöt ihop säcken” utifrån 

studiens övergripande syfte att undersöka dokumentationens roll och funktion samt 

organisatoriska förutsättningar. Det sista temat fungerade också som en avrundning av 

intervjun där nyckelorden var verktyg, levande dokument, åtgärder och dokumentationens 

betydelse. Denna planering av intervjuguide inspirerades av Tjoras beskrivning på hur 

struktur kan skapas kring djupintervju som metod (2012). 
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Genomförande 
Informanterna valde datum (inom en utpekad tidsram) och plats för intervjun. Alla intervjuer, 

utom två, gjordes på informantens arbetsplats vilket sågs som ett bra val då alla informanter 

upplevdes bekväm i intervjusituationen. Genom att genomföra intervjun i ett ostört rum 

skapades också goda förutsättningar att hålla fokus och få en bra ljudkvalité på inspelningen, 

vilket är viktigt för att förstärka trovärdigheten och tillförlitligheten i en intervjustudie enligt 

Kvale och Brinkmann (2009). En intervju gjordes i informantens hem utifrån önskemål. En av 

de två förskolecheferna svarade på frågorna via mail utifrån intervjuguiden på grund av 

tidsbrist, men med överenskommelsen att få komplettera med en kortare muntlig intervju om 

svaren inte ansågs tillräckliga eller om förtydligande behövdes. 

 

Avsatt tid för intervjuerna var en timme, 45 minuter för inspelning och 15 minuter för 

småprat före och efter. I syfte att förstärka noggrannheten (reliabiliteten) gjordes inspelning 

både på mobiltelefon och Ipad för att minimera risken för tekniska problem. För att uppnå en 

dynamisk intervjusituation med ett aktivt lyssnande på vad och hur informanten uttryckte sig, 

valdes anteckningar bort då det kan störa fokus. Direkt efter intervjun antecknades egna 

reflektioner kring intervjusituationen för att ha som stöd i analysen. Även reflektioner om vad 

som inte sades och vilka frågor som uppfattades vara mer eller mindre intressanta 

antecknades (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Bearbetning och analys av data 
Transkribering av alla intervjuer gjordes i sin helhet och i nära anslutning till intervjutillfället. 

Därefter började arbetet med att göra en meningsanalys i form av kodning, koncentrering och 

tolkning. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som ett verktyg som kan göra 

intervjuanalysen mer hanterbar vilket det fanns ett stort behov av då många sidor transkriberat 

material skulle behandlas. Kodning (i form av färg och nummer) av informanternas svar och 

koncentrering av utsagor, gjordes i syfte att skapa struktur och överblick över allt material. 

Kodningen och koncentreringen av utsagor ledde till nyckelord och citat som klipptes ut från 

transkriberingen och koncentrerades genom att klistras upp på pappersark som var märkt med 

temaområdena. I detta arbete framkom mönster, både inom nivåerna men också mellan 

nivåerna inom samma förskoleområde. 

Hermeneutisk tolkning  
Tolkningen gjordes i syfte att få fram kärnan i det som sagts, men även lyfta fram det som 

inte sagts. Studiens tolkning kan bäst beskrivas som en hermeneutisk texttolkning, då inte en 

exakt mening söks utan en förståelse där också forskarens kunskaper och erfarenheter bidrar. 

Analysen började redan under intervjuerna för att sedan fördjupas under bearbetningen och 

redovisningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den hermeneutiska cirkeln där 

tolkningen går mellan delarna och helheten och där också ny förståelse produceras under 

analysens gång, vilket överensstämmer bra med den analys och den tolkning som gjordes av 

datamaterialet. 

Resultat och analys 
Efter bearbetning av data ansågs följande fyra rubriker vara övergripande för att belysa 

dokumentationens roll och funktion utifrån organisatoriska förutsättningar; 

 Syftet, användningen och nyttan med dokumentationen 

 Specialpedagogiskt stöd 

 Tid, kommunikation och delaktighet 

 Kompetens 
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Resultatredovisningen presenteras utifrån dessa rubriker, uppdelat utifrån de tre 

aktörsnivåerna. Citat redovisas i syfte att förstärka trovärdigheten på resultatet genom att ge 

läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och den interaktion som fanns i samtalet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I direkt anslutning till redovisningen av temat återfinns en sammanfattning 

av de tre nivåerna och en analys med utgångspunkt ur teoretiska perspektiv. 

Syftet, användningen och nyttan med dokumentationen 
I detta tema redovisas hur aktörerna beskriver syftet med att skriva dokumentationen och i 

vilken omfattning de två dokumenten används. Varje aktörsnivå avslutas med en 

sammanfattning kring frågorna om dokumentationens betydelse, om den gynnar barnet och 

hur de se ser på frågan ifall barnen skulle få det stöd de har rätt till även om inte dessa 

dokument användes. 

Förskolechef 
Syftet med dokumentationen är enligt de båda förskolecheferna att synliggöra arbetet med 

barnen som är i behov av särskilt stöd. Dokumenten beskrivs även som användbara i syfte att 

kvalitetssäkra och utvärdera samt för att skapa ett samarbete med vårdnadshavare ”… att 

tillsammans med föräldrarna visa på att så här har vi jobbat på förskolan för att det ska 

fungera för barnet, så de kan ta vid.” Dokumenten blir också ett bevis på vad förskolan gjort 

och sett, vid överlämning till skolan, vilket den sista frasen syftar på. 

 

De två undersökta dokumenten används i olika omfattning. Den ena förskolechefen har 

prioriterat att dokumentationen ska ses som en process, där den pedagogiska kartläggningen 

ligger till grund för handlingsplanens åtgärdsbeskrivning. Den andra förskolechefen använder 

enbart handlingsplaner vid omfattande behov, vilket innebär att det skrivs betydligt fler 

pedagogiska kartläggningar än handlingsplaner.  

 

Nyttan med dessa dokument uppfattas vara en form av kvalitetssäkring, men också ett stöd för 

att fatta beslut rörande specialpedagogiska insatser som stöd, extra resurser och material. En 

förskolechef beskriver att det främst är specialpedagogiskt stöd som efterfrågas av 

pedagogerna. ”Förr frågade ju pedagogerna om extra personal, men så är det inte längre… 

oftast så är det förhållningssättet.” Hon beskriver det som en utveckling i positiv riktning.  

 

Båda förskolecheferna anser att dokumentationen gynnar både barnet och verksamheten, men 

att den också kan utvecklas. ”Det hjälper oss att bli mer konkreta och att följa upp resultat” 

säger en chef. Den andra chefen beskriver att det finns risk att det blir otydligt om det inte 

skulle finnas några dokument, att fokus då lättare skulle kunna hamna på att förändra barnet 

än på att förändra verksamheten och pedagogers bemötande samt förhållningssätt. Båda 

cheferna tror dock att barn skulle få det stöd de har rätt till även utan dessa dokument, det är 

den allmänna kvalitén på verksamheten som beskrivs som avgörande för måluppfyllelse 

gällande ”särskilt stöd”.  

Special- och talpedagog  
Dokumentationen påbörjas enligt special- och talpedagogs erfarenhet när en pedagog eller ett 

arbetslag uppmärksammar ett behov av stöd, där inte den vanliga pedagogiken räcker. Syftet 

beskrivs av samtliga på denna nivå som att synliggöra barnets behov och att möta upp det i 

verksamheten. ”Att barnet uttrycker något, de försöker säga oss någonting med sitt sätt att 

vara … att ringa in och sätta barnets uttryck och behov i ett sammanhang” beskriver en 

specialpedagog.  
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Här framkommer tydligt att användningen ser olika ut på områdena. Två områden använder 

mer frekvent dokumenten som en process, medan de andra två områdena enbart tar till 

handlingsplanen vid omfattande behov. Det som är gemensamt med användningen är att om 

det blir ett individuppdrag för special- eller talpedagog, så krävs en pedagogisk kartläggning 

och samtycke från vårdnadshavare. Dokumenten förekommer främst i åldrarna fyra till fem 

år.  

 

På frågan vad det är som dokumenteras utifrån frågeformuleringarna i dokumenten 

framkommer olika tankar och erfarenheter från special- och talpedagogerna. Det som är 

gemensamt i alla intervjuer är att den pedagogiska kartläggningen är tänkt att vara en 

beskrivning av både gruppen och den enskilda individen inom olika utvecklingsområden. Två 

av specialpedagogerna ser en utveckling i formuleringarna i dokumenten, det är mer 

beskrivande idag. ”Jag tycker det har utvecklats till att blivit mer fokus på framgångsfaktorer 

och vad som fungerar, från början var det tvärtom.” Detta kopplas till att EHT-

representanterna har fått utbildning kring dokumenten. 

 

Två av specialpedagogerna och även talpedagogen visar på att det finns vissa brister i 

pedagogers kunskaper runt syfte med dokumenten och även i pedagogiska kartläggningens 

utformning. ”Kvalitén i kartläggningarna är väldigt ojämn … i vissa fall så värderar du ju i 

kartläggningen, och det är inte tanken … det kan också vara så att man beskriver väldigt 

knapphändigt”, berättar en specialpedagog.  En annan specialpedagog, som haft utbildning 

med alla pedagoger på förskolområdet, beskriver att det finns en önskan från pedagogerna om 

en analysdel i den pedagogiska kartläggningen för att skriva ner tankar som väckts. Flera 

informanter anser också att en revidering av dokumenten bör göras.  

 

Dokumentationen beskrivs av samtliga fylla en viktig funktion som ett förebyggande arbete. 

En fördjupad kartläggning anses betydelsefull där barnets olika utvecklingsområden belyses, 

likväl som förskolans styrkor och svagheter.  Här framkommer att ropet efter extra personal 

har minskat och att det nu handlar mer om åtgärder kopplat till handledning, material och ett 

förändrat förhållningssätt. En av specialpedagogerna har även en annan uppfattning och tror 

att pedagoger till viss del utformar dokumenten för att de vill ha mer medel, i form av extra 

personal. ”Det är nog många gånger syftet för pedagogerna, det är nog en ingång, för 

personalbrist upplever alla pedagoger.” Hon problematiserar också teori och praktik när det 

gäller att förändra pedagogers förhållningssätt och bemötande. ”Jag tror att pedagogerna 

många gånger är omedvetna om sitt förhållningssätt, man vet hur det påverkar rent 

intellektuellt, men jag tror inte man är medveten om det i vardagen.” 

 

Alla special- och talpedagoger anser att dokumentationen gynnar barnen. Ingen tror att barn 

skulle få det stöd de har rätt till, utan någon form av dokumentation. Alla ser 

dokumentationen som ett lärande för pedagoger och även för chefer. Ett lärande som utgår 

från de barn som är i behov av särskilt stöd, men som förhoppningsvis också gynnar hela 

barngruppen, utvecklar verksamheten och pedagogers bemötande samt förhållningssätt. 

Förskollärare  
Dokumentationen påbörjas enligt förskollärarnas beskrivning vid en oroskänsla, en fundering 

eller att de vill ha stöd i individärende av special- och/eller talpedagog. Det handlar ofta om 

språket, leken och samspelet med andra barn och ett behov av att få specialpedagogiskt stöd i 

hur de som pedagoger ska komma vidare. 
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Syftet med den pedagogiska kartläggningen beskrivs på liknande sätt av alla förskollärare. 

Det handlar om att synliggöra vilka situationer som fungerar bra och vilka som fungerar 

mindre bra, att hjälpa barnet och att skapa en samsyn i arbetslaget. En förskollärare säger: 

”För mig blir det ett kvitto … och det är jätteviktigt att få båda dokumenten för att få en 

samsyn i arbetslaget … att alla ska vara med på tåget i arbetslaget, så det inte blir käppar i 

hjulet för barnet.” Hon arbetar i ett område där båda dokumenten används i ett processinriktat 

arbetssätt. 

 

Det framkommer i alla intervjuerna att det skrivs in både vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra i kartläggningsdokumentet. Även gruppens sammansättning och 

gruppklimat samt barnets intressen och styrkor beskrivs. Den förskollärare som inte är EHT-

representant och inte fått någon utbildning tillägger att det är svårt att formulera sig i 

dokumenten om någon annan ska läsa det.  ”För jag väljer ju förstås att vinkla det på det jag 

söker svar på, genom att försöka beta av där … men det blir ju ofta en historia bredvid, där 

jag utvärderar och gör åtgärder i samma dokument.” En utveckling av pedagogernas 

formuleringar beskrivs av de förskollärare som fått utbildning och en av förskollärarna säger: 

”Inte så långt tillbaka tyckte jag man mer bedömde barnet, det gör man inte längre, utan nu 

bedömer man verksamheten.” 

 

Åtgärder i form av handledning, avsatt tid och anpassat material beskrivs av samtliga som 

viktiga redskap i arbetet. Här blir det tydligt att organisatoriska förutsättningar är av betydelse 

när det gäller att arbeta utifrån de åtgärder som beslutas i handlingsplanen ”… för det är nog 

det som stressar mest, maktlösheten, jag vet att det här barnet behöver sitta och träna 

turtagning en stund per dag, men man får inte till det.” Flera förskollärare uttrycker frustration 

över att inte kunna leva upp till de åtgärder som beslutas. 

 

På frågan om huruvida pedagogernas förhållningssätt och bemötande är en viktig åtgärd 

framkom en osäkerhet hos förskollärarna. Alla beskriver att det är viktigt, men också att det är 

svårt att samtala om det i arbetslaget. ”Visst kan vi jobba med bildstöd mm, men vi kan ju 

inte ändra på barnet, det är ju vårt förhållningssätt vi kan ändra på” säger en av förskollärarna. 

Att vara en närvarande pedagog beskrivs också som en betydelsefull åtgärd av flera, men inte 

alltid så lätt att leva upp till. ”Man har inte möjlighet att vara närvarande i den utsträckning 

som det krävs. Får barnen en närvarande pedagog så funkar det, och får de inte det ibland, så 

bara kraschar det, allting, det blir ett misslyckande för barnen.” 

 

Flera förskollärare tror att utbildning för samtliga pedagoger kring dokumentationen skulle 

underlätta för att utveckla pedagogers förhållningssätt och bemötande. Den utvecklingen 

beskrivs som värdefull och önskad, men kräver diskussioner i arbetslaget för att leda till 

samsyn. 

 

Samtliga förskollärare tycker dokumentationen gynnar de barn som de upplever är i behov av 

särskilt stöd. En förskollärare säger: ”I dagens stora barngrupper måste det finnas något att 

förhålla sig till, man kan inte bara flyta omkring … måste finnas en process för att komma till 

resultat i arbetet.” Samtliga förskollärare tror det skulle vara svårt att ge alla barn det stöd de 

har rätt till utan att använda någon form av dokumentation. Det beskrivs också av flera som 

att den pedagogiska kartläggningen ibland räcker för att komma vidare i tanken och hitta 

metoder som passar barnet. 
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Sammanfattning och analys  
Uppfattningen av samtliga informanter är att dokumenten förtydligar strukturen i arbetet med 

”barn i behov av särskilt stöd”. Hur alla aktörer ska göra och tänka blir tydligare genom 

dokumentationen och beskrivs också leda till utveckling i pedagogers synsätt och arbetssätt 

med de barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd. Dokumentationen upplevs skapa en 

tydlighet, en process och även ett bevis på vad som gjorts. Kommunen har organisatoriskt 

konstruerat dokument i syfte att nå måluppfyllelse enligt styrdokumentens beskrivning, att 

alla barn ska få det stöd de har rätt till, vilket också tolkas som viktigt av informanterna. 

Resultatet överensstämmer väl med hur Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver 

organisationers sätt att strukturera arbetssätt i syfte att nå måluppfyllelse. 

 

Ahrne och Hedström (1999) beskriver att aktörer på olika nivåer i en organisation också har 

olika stort inflytande och ansvar, vilket i analysen kopplas till hur syftet och användningen av 

dokumentationen beskrivs. Syftet med att använda dessa dokument är på samtliga 

aktörsnivåer att synliggöra något. Förskolechefernas beskrivning av synliggörandet kopplas 

till arbetssätt med dessa barn, att kvalitetssäkra och för att kunna följa upp arbetet vilket kan 

förstås av det huvudansvar som förskolechefen har enligt styrdokumenten. Special- och 

talpedagogernas beskrivning av synliggörandet kopplas till barnets behov och hur pedagoger 

möter upp det i verksamheten, vilket kan förklaras utifrån deras roll att komplettera den 

vanliga pedagogiken och vara ett stöd till pedagoger i det direkta arbetet med barnen. 

Förskollärarnas beskrivning av synliggörandet kopplas till vad som fungerar bra och vad som 

fungerar mindre bra i syfte att hjälpa barnet och skapa samsyn i arbetslaget, vilket kan förstås 

av att förskollärarna har ett huvudansvar i arbetslaget att se till att styrdokumenten följs och 

det i direkt arbete med barnen där samsyn i arbetslaget och interaktionen mellan olika aktörer 

blir en viktig faktor för måluppfyllelse. Hos förskollärarna framkommer också att en oro och 

funderingar ligger till grund för att börja dokumentera, vilket härleds till Perssons beskrivning 

om att den allmänna pedagogiken och kompetensen inte räcker, utan specialpedagogik behövs 

för att att kunna möta barns olika behov (2013). 

 

Dokumentationen beskrivs ha olika kvalité och det kan förstås av den prioritering som gjorts 

av användningen och utbildning från förskolechef. På ett par områden skrivs inte 

handlingsplaner i samma omfattning som pedagogiska kartläggningar, vilket gör att 

pedagogerna inte får ta del av hela processen. Brist på kompetens och dokumentens olika 

användning skapar en osäkerhet och leder till ett behov av att dokumentera ned tankar som 

väckts på ”andra papper”, enligt förskollärarnas beskrivning. Ur ett organisationsteoretiskt 

perspektiv kan antas att dokumenten konstruerats för att underlätta och tydliggöra samt för att 

skapa en likvärdighet i kommunens förskolområden i arbetet med ”särskilt stöd” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014).  Resultatet visar att de två dokumenten används olika vilket gör att 

processen stannar upp där inte pedagogiska kartläggningen går vidare till handlingsplan. 

Analysen pekar också på att utformningen av pedagogiska kartläggningen skulle kunna 

förbättras, bli tydligare, för att underlätta för pedagogerna i arbetet. 

 

Resultatet tyder på det dilemmaperspektiv som Nilholm (2007) beskriver. Kartläggningar 

görs utifrån barnets utvecklingsområden och gruppen i syfte att förändra runt barnet, vilket 

har spår av både ett kompensatoriskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. I vissa fall beskrivs 

det också räcka att göra en kartläggning för att hitta passande metoder för lärande och 

utveckling. Det framkommer från alla aktörsnivåer att förhållningssätt och bemötande är 

viktiga åtgärder, men det finns inte några frågor om det i den pedagogiska kartläggningen. 

Dessa åtgärder, bemötande, förhållningssätt och normer, kan ses som den kultur som en 

organisation skapar och som sedan ligger som grund för hur arbetet utförs med den struktur 
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(dokumenten) som kommunen beslutat om i arbetet med ”barn i behov av särskilt stöd” 

(Ärlestig, 2008).   

 

I strävan mot ett kritiskt perspektiv (som går mest i linje med förskolans 

läroplansbeskrivning) där lösningar letas ”kring” barnet, så tolkas informanterna på nivå 2 

och 3 som att dokumentens utformning och användning inte är självklar och tydlig. Att det 

inte framkommer på nivå 1 kan förklaras av att förskolecheferna inte arbetar lika nära med 

dokumentet pedagogisk kartläggning, som ligger som grund för handlingsplanen. Då ingen 

analys görs av den pedagogiska kartläggningen, om den inte går vidare till handlingsplan, 

finns en risk att utvecklingen sker i linje med det kompensatoriska perspektivet, där 

problemet placeras hos barnet (Nilholm, 2007).   

 

I förskoleområden där de två dokumenten inte används som ett processinriktat arbetssätt kan 

det blir svårt med förståelsen av dokumentationens syfte och användning. Interaktionen 

mellan olika nivåer kan då tänkas bli försvagad genom att inte förskolechef och 

vårdnadshavare har en utpekad delaktighet i det första steget (Björck-Andersson, 2014). 

Nordahl m.fl. (2007) beskriver vikten av att skapa en systemförståelse i en organisation för att 

kunna förändra kontexten och mönster i syfte att förebygga problematik, vilket ett 

processinriktat arbetssätt skulle kunna bidra med. Resultatet visar också att relationen mellan 

delarna (kommunikation, delaktighet, stöd, tid och kompetens) är beroende av hur helheten 

blir, detta genom att special- och talpedagoger uttrycker att kartläggningar har olika kvalité 

och förskollärarna uttrycker en frustration när de inte kan leva upp till de åtgärder som 

beslutats, vilket leder till att barn inte alltid får det stöd de har rätt till. 

Specialpedagogiskt stöd 
Nedan redovisas hur aktörerna beskriver det specialpedagogiska stödets betydelse i arbetet 

med dokumentationen i den specialpedagogiska praktiken. 

Förskolechef 
Elevhälsoteamet (EHT) är den grupp där specialpedagogiska frågor lyfts och där ligger ofta 

pedagogiska kartläggningar som underlag för diskussion. Varje förskoleområde har EHT-

grupper. I EHT samlas representanter från avdelning, chef och specialkompetens minst en 

gång i månaden. Även det faktum att specialpedagogiskt stöd används direkt till arbetslaget 

och i kontakt med vårdnadshavare lyfts av de båda förskolecheferna. 

 

En av förskolecheferna beskriver också att hon använder områdets special- och talpedagog 

som ett stöd för EHT-representanterna vid utbildning kring dokumentens syfte och 

formulering. Specialpedagogen på det förskolområdet har som rutin att göra observationer 

kopplat till den pedagogiska kartläggningen, och ge stöd till pedagoger i utformningen av 

dokumentet när behov finns. Specialpedagogen har också som uppdrag att vara med på 

föräldramöten och presenterar sig vilket underlättar när relationer ska skapas mellan 

vårdnadshavare och specialpedagog. ”Det är ett sätt att jobba förebyggande, generella 

åtgärder för alla förskolor.” Här uttrycker förskolechefen flera gånger att special- och 

talpedagog skapar en trygghet för henne i arbetet. 

Special- och talpedagog 
Det specialpedagogiska stödet beskrivs främst ges som handledning och stöd till hela 

arbetslaget, men också på organisationsnivå genom att vara närvarande på alla EHT-möten. 

En specialpedagog säger: ”De tar ju alltid tillvara mina tankar, mina åsikter och förslag, i en 

dialog.” Flera specialpedagoger beskriver också att deras kompetens behövs vid 
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implementeringen av arbetet med de två dokumenten och att de ser dokumentationen som ett 

förebyggande arbete. 

 

Den handledningstext som finns till dokumenten beskrivs som ett användbart stöd för 

pedagogerna i arbete med dokumentationen. Denna handledning (som berör de båda 

dokumenten) finns enbart tillsammans med handlingsplanen vilket gör att viktig information 

kan missas kring den pedagogiska kartläggningen vid utskrift. En specialpedagog är tveksam 

till om pedagoger tar sig tid att läsa handledningstexten och upplever inte dokumentationen 

som en process ”… det känns som att det är två olika dokument” säger hon. Talpedagogen 

(som arbetar mot flera förskoleområden) är tveksam till om pedagoger har förståelse för de 

begrepp som tas upp i handledningstexten, när inte tid avsatts för att gå igenom den i 

förskoleområdena och med samtliga pedagoger som använder dokumenten. Begreppen hon 

syftar på är KASAM (känslan av sammanhang) och salutogent förhållningssätt (bygga på det 

som fungerar bra), vilka beskrivs som grundläggande synsätt i dokumentens användning. 

Förskollärare 
Alla förskollärare uttrycker att stödet av specialkompetens är viktigt och betydelsefullt. I det 

direkta arbetet med dokumenten så framgår det av förskollärarnas berättelse att det finns ett 

stort behov av bekräftelse, både i utformandet av dokumenten och i arbetet med de åtgärder 

som beskrivs. ”Utan min specialpedagog hade jag inte orkat. Specialpedagogen gav mig 

feedback och stöttning och kunde hjälpa mig plocka fram det lilla som är så betydelsefullt” 

säger en förskollärare som varit EHT-representant i många år. En annan förskollärare 

beskriver att det är viktigt att få motfrågor av specialpedagogen som: ”Hur gör ni där? Hur 

tänker ni då?” Dessa frågor beskrivs som viktiga för att komma vidare i processen och få syn 

på det som behöver ändras i verksamheten. Handledningstexten som finns till dokumenten 

verkar inte vara förankrad och används inte av alla förskollärare. Det uppstår en osäkerhet 

kring intervjufrågorna som rör handledningstexten.  

Sammanfattning och analys 
Här blir det tydligt att den vanliga pedagogiken och kompetensen inte räcker till i arbetet med 

barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiskt stöd beskrivs av nivå 1 

och 3 skapa en trygghet och tolkas av informanterna som en viktig länk mellan olika aktörer. 

En viktig aspekt för förskollärarna är att de får bekräftelse av special- och talpedagog i den 

specialpedagogiska praktiken, vilket också överensstämmer med Björck-Åkesson (2014) 

beskrivning av specialpedagogikens roll som ett komplement till den vanliga pedagogiken. 

Kärnan är det ”förebyggande arbetet” inom specialpedagogiken, enligt Persson (2008) vilket 

också överensstämmer med special- och talpedagogernas syn på sitt uppdrag. 

 

Att arbeta tvärprofessionellt i en organisation kräver samordnade insatser enligt 

Nordahl m.fl. (2007) och i resultatet framkommer att EHT är den grupp som skapar struktur i 

den specialpedagogiska praktiken. Varje månad avsätts tid för representanterna att reflektera 

kring dokumentationen tillsammans med specialpedagogiskt stöd och förskolechef på EHT-

mötet. 

 

Det är tydligt att specialpedagogiken behövs, vilket i sig pekar mot det kompensatoriska 

perspektivet, enligt Nilholms beskrivning (2007). Dock inte sagt att problemet placeras hos 

barnet, utan den specialpedagogiska kompetensen beskrivs mer vara ett stöd och en trygghet 

till förskolechefer och förskollärare för att inte placera problemet hos barnet. Resultatet visar 

också på det kritiska perspektivet där omkringliggande faktorer är i fokus för förändring. 

Analysen utifrån de specialpedagogiska perspektiven pekar därför på dilemmaperspektivet 

som beskrivs ha inslag av både det kompensatoriska och det kritiska perspektivet (Nilholm, 
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2007). Det blir här tydligt att specialpedagogiken är komplex som kunskapsområde, vilket 

överensstämmer med Perssons beskrivning (2013) och att forskningsresultat inte är så lätt att 

placera in under ett av de två stora perspektiven på specialpedagogik. 

 

Av special- och talpedagogernas beskrivning framgår det att implementeringen av 

dokumenten och dess handledningstext inte gjorts i den utsträckning som skulle behövas. Det 

visar sig i förskollärarnas behov av bekräftelse i arbetet och även i osäkerheten som framkom 

kring frågor som berörde handledningstexten, som stöd i användningen av dokumenten. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv borde det vara av stor vikt för förskolecheferna att se till att 

dokumenten, de ramar för ”särskilt stöd” som kommunen tagit fram, används som 

handledningstexten säger, för att nå måluppfyllelse (Lindkvist m.fl., 2014).  

Tid, kommunikation och delaktighet 
Här redovisas hur de olika aktörsnivåerna beskriver organisatoriska förutsättningar i arbetet 

med dokumentationen.  

Förskolechef 
Arbetet med att skriva och förbereda dokumenten ligger enligt båda förskolecheferna på 

avdelningsmötestid eller individuell planeringstid. Stöd till arbetslag ges sedan på EHT-möten 

som är minst en gång i månaden, men också på avtalad tid med special- och talpedagog. EHT-

representanterna har ett krav på sig att delge övriga kollegor vad som tagits upp på EHT-

mötena. En av förskolecheferna har också avsatt tid, ett par gånger per termin, där EHT-

representanterna ska kunna vara behjälpliga för sina kollegor i arbetet med dokumentationen. 

 

Båda cheferna anser att kommunikationen mellan olika aktörer är viktig. Genom att vara 

närvarande och delaktig i arbetet med dokumentationen upplever förskolecheferna att de har 

en bra insyn i pedagogers funderingar och de åtgärder som behövs i verksamheten. En 

förskolechef återkommer här till tryggheten som hon upplever i samarbetet genom att just 

vara delaktig i processen kring de två dokumenten. 

 

Det beskrivs av båda förskolecheferna som viktigt med en öppen och respektfull dialog 

mellan berörda aktörer, en tillit till varandras professioner och förståelse för att processen 

måste få ta tid. Den andra förskolechefen säger: ”När uppdrag stannar upp, behöver tas om, 

handlar det oftast om brister i förståelse och kommunikation.” Här framkommer också vikten 

av att ha vårdnadshavaren med i processen. ”Förskolan har ett stort och viktigt uppdrag att 

arbeta för god kommunikation med vårdnadshavare och en skyldighet att beskriva det vi ser 

och insatser vi vidtar.”  

 

Båda förskolecheferna anser att pedagogerna har förståelse för att vårdnadshavare har rätt att 

läsa det som skrivs om deras barn då dessa dokument är offentliga och kan begäras ut av 

vårdnadshavare. En förskolechef säger: ”Det är en balansgång med tanke på etik och sekretess 

gällande vilka aktörer som behöver informeras och göras delaktiga i frågan” och menar att det 

är viktigt att stanna upp och fundera vad som är relevant för situationen. 

Special- och talpedagog 
Tiden beskrivs som en bristvara, i vissa perioder är det enligt samtliga på denna nivå svårare 

för pedagogerna att hitta tid för att arbeta med dokumentationen. Tidsbristen leder till att 

pedagoger i vissa fall sitter själva att skriver kartläggningen och att en stress kan uppfattas 

runt att behöva skriva dessa dokument. En specialpedagog säger: ”Det ska ju underlätta deras 

arbete, inte vara betungande.” Det beskrivs av samtliga som viktigt att pedagogerna förstår 

betydelsen av dokumenten och kan se dokumentationen som ett verktyg.  
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Samarbete och en tydlig kommunikation mellan olika aktörer beskrivs som viktigt av 

samtliga. I utformningen av handlingsplanen är också vårdnadshavarens delaktighet betonad 

och det uttryckts av övervägande informanter som positivt när alla aktörer har tid att samlas 

runt upprättande av handlingsplan ”… för då sitter chef där och då kan föräldrarna ställa 

frågor direkt där och då” säger en specialpedagog. Så ser det dock inte alltid ut, vilket kopplas 

till tidsbrist. En specialpedagog beskriver att det oftast är en god och fungerande 

kommunikation mellan chef och pedagoger medan kommunikationen med vårdnadshavare 

kan se olika ut.  

 

Vårdnadshavarens delaktighet beskrivs som avgörande och den bör finnas med redan från 

början. En specialpedagog beskriver detta samarbete som att sätta barnets uttryck i ett 

sammanhang ”… och vårdnadshavaren är så jätteviktig i det här arbetet, för att förmedla sin 

bild, för ett barn är ju aldrig bara en bild” säger hon. Det framkommer att det blir en 

tolkningsfråga när det i handledningstexten sägs att vårdnadshavare ska få ta del av den 

pedagogiska kartläggningen. De flesta specialpedagoger har uppfattningen att pedagoger 

presenterar mer muntligt det som de sett i kartläggningen medan en specialpedagog beskriver 

att pedagogerna i hennes förskolområde oftast sätter sig ner med vårdnadshavare och går 

igenom kartläggningen innan ett individärende påbörjas, vilket också mest överensstämmer 

med handledningstexten. Talpedagogen, som har erfarenhet från flera förskolområden säger: 

”Ibland har pedagogerna missat också, men då får de bakläxa. Inte ett sådant här dokument 

utan att föräldrarna har läst och tittat och också skrivit på att de har sett det.” I vissa fall skrivs 

handlingsplanen av pedagog och visas för vårdnadshavare och i vissa fall så sitter 

vårdnadshavare med i själva skrivandet enligt informanternas erfarenhet. Rutinen är att 

vårdnadshavaren ska skriva på att de tagit del av den. 

Förskollärare 
Här framträder en stor tidsbrist när det gäller arbetet med dokumentationen, och främst då i 

arbetet med den pedagogiska kartläggningen som görs i större utsträckning på de flesta 

områden. Tidsbrister beskrivs också i arbetet med handlingsplaner då dessa ska följas upp 

efter 6-8 veckor. En förskollärare beskriver att hon ligger efter mycket ”… finns det många 

handlingsplaner på en avdelning så förstår man ju också hur mycket tid man måste vara i 

gruppen.” Här blir tidsbristen ett hinder för att kunna genomföra dokumentationen, främst på 

grund av att många barn uppfattas vara i behov av särskilt stöd på avdelningen vilket gör det 

svårt att gå ifrån. De andra förskollärarna beskriver på liknande sätt hur tidsbristen konkret tar 

sig uttryck. Den tid som är avsatt av förskolechefen, räcker inte till för att arbeta med dessa 

dokument som är ett krav. ”Det står ju att vi ska göra det, men när det inte finns tid så är det 

lätt att känna sig värdelös, att man inte kan fullfölja sitt uppdrag” säger en förskollärare. Det 

beskrivs som att ”tid letas” i den dagliga verksamheten, försöker ”hitta tid” när det är lite 

lugnare och en förskollärare beskriver också att hon ibland kommer tidigare eller sitter kvar 

efter arbetet för att hinna med att göra dokumentationen. Informanterna upplever inte att det 

organisatoriskt finns tid till detta arbete, som det mer tydligt finns för andra dokumentationer 

som ska göras i syfte att synliggöra kvalitén på verksamheten. ”Det finns ju ingen tid avsatt, 

utan det får man försöka trolla fram” säger en förskollärare. Förskollärarna beskriver också att 

den avsatta mötestiden som finns för arbetslaget oftast är uppbokad för andra uppgifter. 

 

Alla informanter anser att kommunikationen har stor betydelse i samarbetet mellan aktörerna 

som är berörda av dokumentationen. Det beskrivs också vara av stor vikt att få förståelse från 

chefen för hur förutsättningarna ser ut på avdelningen när det gäller enskilda barns behov, 

material och tid till detta arbete. Alla förskollärare anser också att det viktigt att kommunicera 

inom arbetslaget, att inte arbeta ensam med kartläggningsutformandet, så det bara blir ”en 
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pedagogs blick” på barnet. En förskollärare menar att vid diskussioner i arbetslaget föds ny 

kunskap. ”Pedagogiska kartläggningen är inte värd någonting om man inte har en dialog med 

kollegorna.” En annan förskollärare beskriver att det är ett tungt och svårt jobb och att det är 

viktigt att alla är med på tåget ”… och det har väl hänt att det inte fungerat, att jag inte fått 

med mig mina kollegor”, och vid dessa tillfällen har hon tagit hjälp av specialpedagogen som 

kommit ut och pratat med hela arbetslaget. 

 

Förskollärarna är väl medvetna om att vårdnadshavare måste skriva på ett samtycke om deras 

barn ska lyftas med namn på EHT eller om specialkompetens ska kopplas in som handledning 

till arbetslaget. Det framkommer dock en osäkerhet i frågan om vårdnadshavarens delaktighet 

kring pedagogiska kartläggningen, och flera förskollärare känner inte till att det står i 

handledningstexten att båda dokumenten ska kommuniceras med vårdnadshavaren. Det är 

enbart en av de fyra förskollärarna som tydligt beskriver rutiner som finns kring 

vårdnadshavarens delaktighet i de skrivna dokumenten. Där visas och kommuniceras alltid 

den pedagogiska kartläggningen för vårdnadshavaren. 

Sammanfattning och analys 
Inom detta tema görs analysen främst från ett systemteoretiskt perspektiv. Björck-Åkesson 

(2014) menar att interaktionen och kommunikation mellan olika nivåer kring 

specialpedagogiken som kunskapsämne är av stor betydelse i arbetet med ”barn i behov av 

särskilt stöd”. 

 

Alla informanter anser att kommunikationen är viktig, dock är det delade åsikter om tiden 

som avsätts för arbetet med dokumenten. Förskolecheferna anser att tid finns, medan de andra 

två nivåerna beskriver en stor brist på tid för att arbeta med dokumenten. Om inte tid finns till 

att skapa samsyn i arbetslaget finns risken att dokumentationen görs med enbart ”en pedagogs 

blick” på barnet. Tidsbristen leder också till stress och en känsla av att inte klara av sitt 

uppdrag, enligt förskollärare. Ur ett systemorganisatoriskt perspektiv är tiden och 

kommunikationen i detta arbete viktiga delar för hur helheten blir (Svedberg, 2012). 

Interaktion mellan och inom de olika nivåerna kan komma att gynna barnet i slutändan, eller 

om interaktionen blir lidande på grund av tidsbrist så kan det antas försämra kvalitén på 

dokumentationen, där fokus på svårigheten placeras hos barnet istället för på grupp- och 

organisationsnivå. En organisation beskrivs av Jacobsen och Thorsvik (2014) som ett socialt 

system, där det blir viktigt med kommunikationen mellan olika aktörer för att kunna lösa 

specifika uppgifter och uppnå specifika mål, vilket jag tänker att den undersökta 

dokumentationen har som syfte att göra. Men för att nå mål behöver också organisationen 

skapa förutsättningar för arbetet. 

 

Att i organisationer skapa grupper som ansvarar för olika delar är vanligt, och i studiens fall 

kopplas det till EHT. Enligt Sahlin-Andersson (1994) kan grupper begränsa insynen i 

varandras arbeten och en risk finns att enskilda aktörers handlingar kan reproducera gruppens 

normer och värderingar. Resultatet tyder på att EHT-gruppen är viktig och betydelsefull. 

Denna grupp problematiseras dock av förskollärarna, som inte anser att tid finns för att delge 

övriga kollegor och skapa samsyn i arbetslaget. Resultatet visar på en risk med att kunskapen 

sitter hos några få pedagoger, medan samtliga pedagoger i förskolan har ansvar för att arbeta 

med dokumentationen. Nordahl m.fl. (2007) menar att det är viktigt att skapa en 

systemförståelse hos alla aktörer där kommunikation, relationer och samspel blir viktiga 

faktorer, för att utmana invanda tankesätt och för att inte placera problemet på barnet utan 

kartlägga omkringliggande faktorer.  
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I studien beskrivs också vårdnadshavare som en viktig deltagare för att förstå hur barnet 

fungerar, men det skrivna dokumenten visas inte alltid för vårdnadshavare.  Ur ett etiskt 

perspektiv är det anmärkningsvärt att det kan kartläggas barn utifrån utvecklingsområden utan 

att det delges till vårdnadshavare. Samtliga beskriver hur denna dokumentation görs i syfte att 

synliggöra barns utveckling och kunna möta upp det i verksamheten. I det arbetet borde 

vårdnadshavarens delaktighet vara självklar och ses som en viktig del för helheten (Svedberg, 

2012). Här blir det synligt att teori och praktik inte går hand i hand, och om det beror på en 

osäkerhet i utformningen från förskollärarnas sida eller för knapphändig 

information/implementering av dokumenten från förskolecheferna förblir otydligt. 
 

Något som också är osynligt i samtliga intervjuer är barnets delaktighet. Det fanns heller 

ingen utpekad fråga om hur barnets röst togs tillvara i intervjuguiden, utan det var något som 

framkom i reflektionen efter intervjuerna och senare i analysarbetet vid avlyssning och 

transkribering. Anmärkningsvärt är dock att inte någon nämner att barnets röst tas tillvara i 

kartläggningen, med tanke på att barnen som främst förekommer i dokumenten är mellan fyra 

och fem år. Ur ett systemteoretiskt perspektiv (Nordahl m.fl., 2007) och ur ett kritiskt 

perspektiv (Nilholm, 2007) borde ”barnets röst” vara en stor och viktig del för att kunna 

förändra kontexten och mönster och inte placera problemet hos barnet.  

 

Ärlestig (2008) beskriver struktur i form av mål och policydokument som ryggraden i en 

organisation medan kulturen, i form av värderingar, attityder och normer, påverkar hur olika 

aktörer förstår och agerar utifrån den organisatoriska strukturen. Tolkningen av 

informanternas svar är att diskussioner kring syftet och användningen av dessa dokument är 

viktigt för hur pedagoger kommer att ”rikta blicken” och ta tillvara vårdnadshavares och 

barnets tankar i syfte att förändra och förbättra verksamheten. En förklaring till att det ser 

olika ut med vårdnadshavarens delaktighet och att barnet inte tillfrågas, kan vara att detta inte 

har diskuterats tillräckligt mycket i organisationen, vilket i sig kan antas påverka hur 

pedagoger förstår och agerar i arbetet med dokumentationen.  

Kompetens 
Nedan redovisas hur de olika aktörerna ser på kompetensen som finns för att genomföra 

denna dokumentation, som inte gäller alla barn utan enbart de barn som uppfattas vara i behov 

av särskilt stöd. 

Förskolechef 
Båda cheferna har uppfattningen att EHT-representanterna har god kompetens kring 

dokumentens utformning. En förskolechef beskriver att det i förskoleområdet har satsats på 

utbildning som resulterat i att de idag jobbar mer förebyggande, vilket vidare lett till en 

positiv utveckling. ”Sista året tycker jag det har blivit en förändring i skrivandet.” Hon 

kopplar det till att specialpedagogen har funnits med oftare som ett stöd i utformningen av 

dokumentationen och att EHT-representanterna även fått träna sig att skriva, för att inte halka 

in på att lägga problemet hos barnet. Hon beskriver också att det är många barn som är i 

behov av särskilt stöd, men att de inte blir utpekade på samma sätt nu ”… man är så medveten 

om att det kanske beror på mig och mina kollegors förhållningssätt, det kanske beror på 

miljön runt barnet, barnet får större chans att lyckas” säger hon. Den andra förskolechefen 

beskriver att på hennes område ger tal- och specialpedagog stöd där behov finns, och där 

framkommer inte att någon kompetensutbildning gjorts kring dokumentationens syfte och 

användning. 
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Special- och talpedagog 
I frågorna om kompetens att arbeta med dokumenten skiljer sig informanternas svar mellan de 

förskoleområden som satsat på kompetensutbildning och de som inte har gjort den satsningen. 

Alla specialpedagoger och även talpedagogen anser dock att utbildning behövs. 

 

Tre av specialpedagogerna ser en positiv utveckling, men också ett behov av fortsatt stöd. På 

ett område har specialpedagogen haft en kortare utbildning/genomgång i dokumentationens 

syfte och användning, detta med samtliga pedagoger på förskoleområdet. Två av 

förskoleområdena har haft utbildning för EHT-representanterna. En specialpedagog, som 

arbetar i ett förskoleområde där ingen utbildning gjorts, beskriver att det ser ojämnt ut med 

kompetensen att fylla i dokumenten. Specialpedagogen anser att en utbildningsinsats borde 

organiseras centralt för att få en likvärdighet i kommunen. 

 

Alla special- och talpedagoger upplever analysen som en svår del för pedagoger och chefer. 

En specialpedagog är kritisk till att ingen analysdel sitter ihop med kartläggningsmaterialet, 

då inte alla kartläggningar går vidare till handlingsplan. ”Jag tycker de där ska sitta ihop, att 

det ska bli som en fortsättning, då har man ett flow när man skriver” säger hon. På 

handlingsplanen ska en analys av kartläggningen skrivas in, vilket i vissa fall endast ”dateras” 

(skriver dagens datum) enligt flera informanter. ”Man kanske inte förstår syftet med 

dokumenten” uttrycker en specialpedagog.  

Förskollärare 
På denna nivå uttrycker alla ett kompetensutvecklingsbehov kring förtydligande om syfte och 

användning av dokumenten. Förskolläraren som inte är EHT-representant tycker att fler än 

bara representanterna skulle få ta del av utbildning, då alla förskollärare har ett ansvar för att 

skriva dokumenten. ”Jag ser stora risker i att kunskapen bara finns hos enstaka pedagoger.” 

En förskollärare som är EHT-representant känner inte till någon utbildning eller diskussioner 

i hur hon ska tänka och skriva dokumenten ”… då har man fått gjort det bara, i stort sett.” 

Samtliga förskollärare uttrycker att dokumentationen är svår och tidskrävande att arbeta med, 

men att den måste göras för att få stöd av specialkompetens. 
 

Två av förskollärarna (som är EHT-representanter) som haft utbildning kring 

dokumentationen beskriver att det varit givande och att även tid avsatts för att föra över 

kunskapen till övriga kollegor ”… fast det är ju inte så mycket tid, så de kan ju inte få hela 

biten” säger en.  Just att inte alla pedagoger har kompetensen beskrivs av flera förskollärare 

som en risk, att det kan bli olika fokus på pedagogiska kartläggningen beroende på vem som 

skriver den. Alla förskollärare uttrycker en önskan om utbildning för samtliga pedagoger som 

har ansvar för att arbeta med dokumenten. 

Sammanfattning och analys 
I organisationen beskrivs specialpedagogiken utgå från EHT-gruppen och en representant från 

varje avdelning. Förskolecheferna beskriver även att de ser en utveckling i arbetet med 

dokumentationen utifrån detta sätt att organisera sig runt specialpedagogiska frågor. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv kan det antas vara just för att effektivisera och spara tid, genom att 

ge några pedagoger mer kunskap inom området för att sedan sprida detta vidare i sitt arbetslag 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Resultatet visar att strukturen, i form av arbetet med denna 

dokumentation, är viktig enligt alla aktörsnivåer. Men då inte alla pedagoger får information 

om syfte och användning riskerar det att leda till att egna värderingar, attityder och normer 

påverka hur pedagoger förstår och förhåller sig till denna dokumentation, vilket också 

Ärlestig (2008) lyfter fram i sin studie. Avsaknad av information om syfte och användning 
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kring arbetet med dokumentationen kan också antas påverka likvärdighet negativt i 

kommunen när det gäller arbetet med ”särskilt stöd”.  

 

Det framkommer att det i dokumentationen är viktigt för förskollärarna att få diskutera 

förhållningssätt och bemötande för att skapa samsyn i arbetslaget, vilket Ärlestig (2008) 

beskriver som den kultur som skapas, och som blir betydelsefull för arbetets resultat. Ur ett 

specialpedagogiskt och ett organisatoriskt perspektiv pekar analysen på att det är pedagogerna 

som har ett stödbehov. Dokumentens utformning visar inte att det är självklart att det är 

verksamheten som ska förändras, då mest fokus ligger på beskrivningar av barnet och ingen 

plats för analys finns i den pedagogiska kartläggningen. Tolkningen av resultatet är att 

förskolecheferna anser att kompetens finns, men special- och talpedagoger samt alla 

förskollärare beskriver att kompetens borde ges till alla som arbetar med dokumenten.  

Avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras mot styrdokumenten och tidigare forskning. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion, slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

 

Har det genom historien skett någon utveckling när det handlar om synen på barns olikheter 

och rätten till en förskola och skola som anpassas utifrån alla barn och elevers behov? Är 

kartläggningar och planer för åtgärder ett gynnsamt verktyg för pedagoger i arbetet med de 

barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd? Har förskolan normer som säger hur barn 

bör vara, göra och kunna i en viss ålder och hur påverkas barn av att redan från tidig ålder 

granskas utifrån att alltid kunna bli bättre? Många frågor har väckts under arbetet med denna 

studie, frågor som också återkommer i mycket av den tidigare forskning som gjorts kring 

dokumentation i den specialpedagogiska praktiken. Forskning och styrdokument från både 

förskolans- och skolans organisation används för att diskutera studiens resultat, detta för att 

det kan tänkas vara samma barn som blir föremål för den särskilda dokumentationen, från 

förskolan och upp i skolsystemet. 

Dokumentationens roll och funktion 
Dokumenten som ligger till grund för denna studie, pedagogisk kartläggning och 

handlingsplan, är framtagna av kommunen där undersökningen görs och ska användas vid 

”särskilt stöd” i förskolans organisation, utifrån enskilda barns behov. Förskolan har inte 

enligt styrdokument (Skolverket, 2011) ett utskrivet krav på att använda kartläggningar och 

åtgärdsplaner, utan det beslutas lokalt på vilket sätt som arbetet med särskilt stöd 

dokumenteras. Göransson m.fl. (2010) har studerat skolväsendet på nationell- och 

kommunalnivå vilket visat på stora skillnader då politiken lämnar stort utrymme för egen 

tolkning på kommunnivå. Det blir också synligt i denna studie då kommunen har beslutat om 

gemensamma dokument, men inget krav på likvärdighet verkar finnas i hur de används i 

kommunens förskolområden. Studien har sitt urval från fyra av kommunens sju 

förskolområden och den mest framträdande skillnaden är att vissa förskolområden använder 

pedagogisk kartläggning som underlag för handlingsplan, vilket beskrivs som ett 

processinriktat arbetssätt där det upplevs att ”särskilt stöd” behövs. Andra förskolområden 

använder pedagogiska kartläggningar i samma omfattning, men där går dessa enbart vidare 

till handlingsplan när förskolechefen bedömer att det är ett omfattande behov av stöd som 

behövs. Det sista kan liknas med grundskolans arbete med extra anpassningar och 

åtgärdsprogram, som också bygger på en kartläggning. Där görs extra anpassningar inom 

ramen för befintlig verksamhet och åtgärdsprogram skrivs enbart i de fall där inte ordinarie 

verksamhet och metoder är tillräckliga för att möta eleven behov (SFS 2010:800). Forskning 
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gjord mot skolan problematiserar den specialpedagogiska praktiken och att kommuner borde 

kunna anpassa skolorganisationen utifrån lokala behov, även att lärare mer tydligt borde 

arbeta med relationsarbete för att ge goda förutsättningar för elever att lyckas  

(Westling Allodi, 2007). Här tänker jag att kartläggningar och planer för åtgärder bör vara ett 

verktyg för att möta barns och elevers olika behov och utveckla verksamheten, för vad fyller 

dokumentationen annars för funktion? Lutz (2013) menar att ett ökat avstånd mellan olika 

aktörer kan göra att den skriftliga dokumentationen fungerar som en kontrollfunktion. I 

studien visar resultatet också på att förskolecheferna behöver denna dokumentation för att 

kunna få en inblick i pedagogernas arbete kring barn i behov av särskilt stöd och också för att 

kunna bevisa vad som gjorts.  

 

Dokumentationen beskrivs av samtliga aktörsnivåer, oavsett hur de används, ha en tydlig roll 

i förskolans organisation, där Elevhälsoteamet (EHT) utgör den grupp där specialpedagogiska 

frågor och dessa dokument främst kommuniceras. Förskolans läroplan (Skolverket, 2011) 

säger att verksamheten ska utvärderas och anpassas efter alla barns olika behov. Vad är det då 

som behöver kartläggas och vad/vilka är det som är i behov av särskilt stöd? Här återkommer 

jag till den fråga som inledde denna studie och som jag tänker kan provocera, men som är så 

viktigt att reflektera kring; Dokumenterar förskolan fram ”barn i behov av särskilt stöd”? De 

utvecklingspsykologiska teorier som låg till grund för kartläggningar redan i början på 1970-

talet ligger än i dag som grund för kartläggningar på barn enligt Palla (2011) och Lutz (2009). 

Det styrks också dels i denna studie, där de undersökta kartläggningsdokumenten bygger på 

främst beskrivning av barnet utifrån olika utvecklingsområden, men också en beskrivning av 

gruppen. I början på 1990-talet ändrades begreppet från ”barn med behov av särskilt stöd” till 

”barn i behov av särskilt stöd”, men frågan är om skola och förskola lever upp till den 

förändringen? Enligt denna studie, vars kartläggningsdokument främst utgår från barnets 

utvecklingsnivå, och tidigare forskning som beskriver att problemet fortfarande placeras hos 

barnet/elever (Andreasson, 2007; Hjörne & Säljö, 2012; Lutz, 2013; Palla, 2011;) leder 

tankarna till att begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” fortfarande är dominerande i 

praktiken. Kanske beror det delvis på hur kartläggningsdokument och åtgärdsplaner är 

formulerade samt hur de används i praktiken. 

 

Resultatet i denna studie tyder på drag av både det kompensatoriska perspektivet (som 

kopplas till ”barn med behov”) då specialpedagogiskt stöd behövs för att möta barns 

olikheter, men också på det kritiska perspektivet (som kopplas till barn i behov) då 

dokumentationen görs i syfte att anpassa miljö och verksamhet enligt kommunens riktlinjer 

och informanternas beskrivning. Här framkommer dilemmaperspektiv som har spår av både 

det kompensatoriska och det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007). Analysen och tolkningen 

utifrån resultatet är att det är viktigt att fundera på varför dokumentationen används och vad 

det är som ska dokumenteras enligt rådande styrdokument. Funderingar väcks dock om de 

undersökta dokumentens utformning verkligen utgör ett stöd för att utgå från det kritiska 

perspektivet (som går mest i linje med läroplanens beskrivning) eller om det i brist på 

organisatoriska förutsättningar som kompetens, samsyn och tid mer lutar åt det 

kompensatoriska perspektivet där problemet placeras hos barnet. Studien finner inget svar på 

det utifrån att enbart intervjustudier gjorts. Funderingen hade kunnat få svar om ifyllda 

dokument hade analyserats, vilket jag återkommer till under rubriken; Fortsatt forskning. 

 

Ahlberg (2007) menar att den särskiljning som fick fäste redan på 1940-talet lever kvar i 

dagens skola. Vad är det som gör att det fortfarande verkar vara en klyfta mellan ideologi och 

praktik? Utifrån resultatet av denna studie på förskolan anser jag att det skulle underlätta för 

pedagoger att kartlägga verksamheten och pedagogers förhållningssätt samt bemötande och 
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krav i stället för att formulera sig kring enskilda barns svårigheter. Detta sätt att rikta 

kartläggningar menar jag skulle kunna minska den klyfta som Ahlberg (2007) beskriver och 

går i linje med den ideologi som förskolans läroplan skriver fram med orden; ”Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.” (Skolverket, 2011 s 5)  

 

Tolkningen utifrån denna studie är att det är barnet sätt att vara som oroar och förbryllar och 

att specialpedagogiskt stöd behövs för att hitta sätt att möta barnet i verksamheten. Resultatet 

visar att det som dokumenteras i den pedagogiska kartläggningen är en beskrivning av 

gruppens och barnets styrkor och svårigheter, inte en beskrivning av verksamhetens styrkor 

och svårigheter eller pedagogers bemötande och förhållningssätt. Det sistnämnda, tänker jag 

skulle ur ett normkritiskt synsätt kunna vara utvecklande för förskolan. Om förhållningssätt, 

attityder och normer i förskolans verksamhet var föremål för kartläggning när något oroar 

eller förbryllar, så kanske färre barn skulle uppfattas vara i behov av särskilt stöd och med det 

löpa risk att i tidig ålder bli kategoriserad som ”avvikare” (Eek-Karlsson, 2012). Den 

särskilda dokumentation som görs kring vissa barn kan vara både stödjande och försvagande, 

enligt Vallberg Roth (2014), vilket tyder på att berörda aktörer bör reflektera över vad, hur 

och varför den görs. Redan i början på 1970-talet ifrågasattes vinklingen på åtgärdsplaner och 

kartläggningar (SOU 1974:53) och 30 år senare visar Skolverket (2003) att problemet 

fortfarande placerades hos eleven i stället för i verksamhetens utformning. Tyvärr ser det inte 

bättre ut idag enligt forskning. Fortfarande dominerar individfokus när det gäller 

problembeskrivningar i kartläggningar och åtgärdsplaner (Hjörne & Säljö, 2013). Andreasson 

(2007) antyder att skolans styrdokument kan förstås som att det som är ”svårt” ska åtgärdas 

och korrigeras. Men vad är det som är svårt? Är det barnet/elevens sätt att vara som är svårt 

att bemöta eller är det verksamheten som är för svår?  

 

Det framkommer hos samtliga aktörsnivåer (förskolechefer, special- och talpedagoger och 

förskollärare) att dokumentationen fyller en viktig funktion och gynnar de barn som uppfattas 

vara i behov av särskilt stöd. Kartläggningar av enskilda barn synliggör något som oroar och 

som förskollärarna funderar på, eller fungerar som ett underlag för att special- eller 

talpedagog ska ge stöd till arbetslagen utifrån barns individuella behov. Förskolecheferna 

beskriver kartläggningar och handlingsplaner som en kvalitetssäkring, ett bevis på vad som 

gjorts och som ett underlag för att kunna utvärdera, fatta beslut och utveckla verksamheten. 

Det är också den allmänna kvalitén på verksamheten som avgör om barn får det stöd de har 

rätt till, enligt förskolecheferna, vilket överensstämmer med riktlinjer som ges av Skolverket 

(2013) i arbetet med ”särskilt stöd” på förskolan. Forskning pekar också på att generella 

åtgärder (Lutz, 2013) och en allmänt god verksamhetskvalité är det som är mest avgörande 

för barns utveckling och lärande på förskolan (Pramling Samuelsson, 2010). Varför kartläggs 

då inte verksamheten istället för att använda särskilda dokument, för enskilda barn?  

 

En av de avslutande intervjufrågorna informanterna fick svara på var om barn skulle få det 

stöd det har rätt till även utan dessa dokument? I denna fråga framkom skilda åsikter mellan 

aktörsnivåerna. Förskolecheferna beskriver att barnen skulle få stöd även utan dokument 

medan special- och talpedagogerna och förskollärarna är mer tveksamma. Den gemensamma 

synen på arbetet med dokumentationen är att den tydliggör det specialpedagogiska arbetet. I 

vissa fall så räcker det också med en kartläggning för att ge barnet bättre förutsättningar att 

utvecklas och lära, enligt förskollärarna. Tolkning av analysen är att de två dokumenten blir 

en form av organisatorisk ram i arbetet med ”barn i behov av särskilt stöd”, vilket kopplas till 

Björck-Åkesson (2014) som menar att specialpedagogiken behövs för att alla barn ska ges 

förutsättningar att lyckas och utvecklas i förskolans verksamhet. Ur ett systemteoretiskt 

perspektiv i specialpedagogiskt arbete beskrivs kartläggningar som viktiga för att få en 
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komplett bild av barnet och omkringliggande faktorer som påverkar barnets förutsättningar att 

lära och utvecklas (Björck-Åkesson, 2014). Här tänker jag att det blir viktigt hur den 

pedagogiska kartläggningen är utformad. Pramling Samuelsson (2010) problematiserar just 

detta i förskolans verksamhet och frågar sig om det är barnens förmågor som ska kartläggas 

eller om det inte är förskolans verksamhet som bör bli föremål för bedömning. Tolkning av 

denna studies resultat, dokumentens utformning och användning, är att den pedagogiska 

kartläggningen inte så självklart hjälper pedagoger att ”rikta blicken” mot verksamheten och 

omkringliggande faktorer. Formas kartläggningen utifrån att beskriva barnets utveckling 

fokuseras också pedagogens sätt att tänka och agera utifrån ett individperspektiv. Om 

dokumentet istället riktas mot att beskriva verksamheten och hur den kan förändras för att 

möta barns olikheter kan det antas att pedagogers sätt att tänka och agera snarare fokuseras 

mot miljön. Lutz (2013) menar att det idag är en utbredd individualiserad syn på barn och 

deras utveckling, vilket jag tänker studiens undersökta dokumentation bekräftar, genom att 

den riktar sig främst mot en beskrivning av barnet utifrån utvecklingsområden.  

 

Att förstå och förhålla sig till barns olikheter och hur det bäst ska mötas kan vara svårt, enligt 

analysen och tolkningen av studiens resultat. Specialpedagogiskt stöd beskrivs skapa en 

trygghet för både förskolechefer och förskollärare. När det handlar om kommunikation och 

delaktighet visar resultatet att vårdnadshavaren ses som en viktig samarbetspartner av 

samtliga aktörsnivåer. Men det framkommer också att vårdnadshavaren inte får ta del av allt 

som skrivs om barnet. Övervägande förskollärare beskriver att de främst tar det muntligt med 

vårdnadshavare. Tolkning av analysen är att kartläggningen beskrivs vara ett arbetsmaterial 

för pedagogen, men det överensstämmer inte fullt ut med kommunens riktlinjer gällande 

dokumenten. Det finns en handledningstext till dokumenten som beskriver att både 

kartläggningen och handlingsplanen är ett arbetsmaterial, men också att den skrivna 

dokumentationen ska delges vårdnadshavare. Kopplingar görs av detta resultat till forskning 

som gjorts i skolans organisation, som visar att både elevens och vårdnadshavares delaktighet 

bör utvecklas i arbetet med kartläggningar och handlingsplaner (Andreasson m.fl., 2013). 

Kanske är det en bidragande faktor till att problemet allt för ofta placeras hos barnet/eleven? 

Kan det vara så att en otydlighet finns runt vad som bör visas och vad som ska ses som 

arbetsmaterial när det handlar om dessa dokument? Och frågan är om det är etiskt riktigt att 

dokumentera om enskilda barn utan att visa vårdnadshavare? Här anser jag att en tydlighet 

runt vårdnadshavarens delaktighet och mer kompetens kring dokumentens syfte och 

användning skulle kunna bidra till att orden och vinklingen i dokumenten skulle skärpas och 

vara mer i enlighet med styrdokumenten.  

 

Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv visar resultatet att kommunens gemensamma 

dokument är ett sätt att skapa struktur med tydliga ramar runt arbetet med ”särskilt stöd” där 

målet är att alla barn ska få det stöd de har rätt till, vilket även Jacobsen och Thorsvik (2014) 

beskriver som organisationers syfte. Men om inte dokumenten förankras hos pedagogerna 

som ska arbeta med dem, vilket resultatet visar på, så väcks funderingar om syftet med 

dokumenten. Är det ett administrativt verktyg för att visa på att förskolan gjort något, eller är 

det ett verktyg som ska gynna barnet och utveckla förskolans verksamheter så den ska passa 

alla barn? Jag kopplar denna fundering till Andreasson m.fl. (2013) som i sin studie granskat 

användningen av särskilda planer i skolan och kommit fram till att de främst används som 

administrativa verktyg och för att visa ansvar i nationella kvalitetsgranskningar. 

Förskolecheferna i denna studie är tydliga med att beskriva att dokumentationen görs för att 

synliggöra barnets behov av stöd och för att kunna möta upp det i verksamheten. En 

förtrogenhet, hos alla berörda pedagoger i syftet och användandet av dokumenten, borde då 

bli viktigt för god måluppfyllelse och för att inte dokumentationen ska stanna vid att bli ett 
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administrativt verktyg, som tar tid från barnen som behöver närvarande pedagoger enligt 

förskollärarnas beskrivning. 

 

Lutz (2013) problematiserar förskolans läroplansarbete och frågar sig om det arbetet har höjt 

kraven i förskolan, att normalspannet krympt? Många barn idag uppfattas vara i behov av 

särskilt stöd, vilket också framkommer i denna studie. Kartläggningar och åtgärdsplaner tas 

till i allt större utsträckning inom förskolan och Lutz (2013) menar att dessa kartläggningar 

riskerar att stigmatisera och kategorisera in barn som ”avvikare”, som förskolan måste göra på 

ett ”speciellt sätt” med. Resultatet i denna studie visar på att vissa barn väcker funderingar 

och skapar oro hos förskollärarna och att specialpedagogiska stöd är viktigt för att kunna möta 

barns olika behov i förskolan. Resultatet överensstämmer därmed med Sandberg och Norling 

(2014) som pekar på att svårigheterna ofta sitter hos pedagogerna, att det finns en svårighet att 

hantera vissa barn i praktiken. Eek-Karlsson (2012) menar att skolans och förskolans 

pedagoger bör vara mer normkritiska och fundera på vilka normer och värderingar som finns i 

verksamheten. Resultatet i denna studie visar också att förskollärarna anser att det är 

förhållningssätt och bemötande som är avgörande åtgärder, då det inte är barnet som ska 

ändras utan verksamheten. Men det framkommer inte i den pedagogiska kartläggningen att 

det är viktigt att synliggöra pedagogers förhållningssätt och bemötande. Här blir också 

organisatoriska förutsättningar i form av tid för samsyn och diskussioner viktigt enligt 

förskollärarna, som beskriver att det inte alltid är ”så lätt” att prata om förhållningssätt och 

bemötande i arbetslaget. I den pedagogiska kartläggningen finns inte ens en analysdel, vilket 

gör att förskollärarna beskriver att de måste formulera sin tankar och planerade förändringar 

på kompletterande papper som inte tillhör kartläggningen. Då det redan, enligt resultatet, 

upplevs en tidsbrist för samsyn kring dokumentationsarbete, tänker jag att det blir extra 

viktigt att de dokument som kommunalt tas fram fungerar tillfredsställande utan att 

kompletteringsdokument ska behöva göras.  

 

Förskolan, kan genom kartläggningar, begränsa utrymmet att vara olika. Det är viktigt att 

fundera kring vilka normer och värderingar som finns i förskolans verksamheter när det 

handlar om hur barn bör vara, göra och kunna i en viss ålder menar Palla (2011). Det känns 

också relevant att fundera på utifrån analysen i denna studie, som visar att dessa dokument 

främst används när barn är i fyra till femårsålder. Det framkommer också i resultatet att 

dokumenten är ett underlag vid övergång till skolans verksamhet. Får barn vara olika fram till 

sista åren på förskolan, och när det närmar sig skolstart behövs det åtgärder för att underlätta 

för barn att klara skolans krav? Eller är det så att pedagoger väntar in barns utveckling till en 

viss ålder? Kanske skulle då pedagogiska kartläggningar som tidigt riktar sig mot 

verksamhetens utformning och pedagogers bemötande utifrån barns olikheter vara en 

förebyggande åtgärd, just för att inte behöva kartlägga enskilda barn i samma omfattning när 

de blir äldre? 

 

Åtgärdsprogram förekommer även i förskola enligt forskning, men det har i förskolans 

organisation oftast döpts om till namnet handlingsplan, men med liknande utformning som ett 

åtgärdsprogram (Palla, 2012). Resultatet i Pallas studie överensstämmer med de dokument 

som undersökts i denna studie och som kommunalt tagits fram som gemensamma för 

förskolans arbete med ”särskilt stöd”. Jag anser att förskolan ska följa sina styrdokument och 

inte sträva efter att använda samma dokument som skolan använder. Skolan har andra 

styrdokument som tydligt beskriver att extra anpassningar och åtgärdsplaner skall användas 

när elever riskerar att inte nå målen (SFS 2010:800), vilket inte förskolan har utan där ska 

arbetet utgå från verksamhetsmål. Förskolan borde genom det, ses som en förebild genom att 

kartlägga och rikta blicken mot verksamhet och förhållningssätt i syfte att inte placera 



 31 

problemet hos barnet. Hjörne och Säljö (2013) menar att om kartläggningar och 

kategoriseringar av barn och elever får fäste i verksamheten så kommer det sannolikt att alltid 

att finnas de som passar in under det vi söker. Funderingar väcks under hela denna studie om 

förskola och skolan idag skiljer sig i dessa frågor från förskola och skola i början på 1970-

talet? Varför visar dagens forskning inte mer humana resultat när det handlar om hur 

samhället, med förskola och skola i fokus, ser på barns olikheter och var vi lägger problemet? 

Denna studie ger ändå hopp om en vridning i tänket, och om vi kan minska klyftan mellan 

ideologi och praktik så kommer det att gynna barnen och eleverna.   

Organisatoriska förutsättningar 
I analysen blir det tydligt att kompetens, samsyn, tid och kommunikation är viktiga 

organisatoriska förutsättningar i arbetet med dokumentationen, men också att dessa 

förutsättningar inte ges i den utsträckning som önskas. Tolkningen är dock att dokumenten 

skapar en länk mellan vårdnadshavare, pedagoger, specialkompetens och förskolechef.  

 

Satsningar har gjorts på att utbilda vissa pedagoger i dokumentationens syfte och användning, 

vilket i första hand sker med de förskollärare som är EHT-representanter. Satsningen beskrivs 

ha lett till utveckling i utformning av dokumentationen och även i diskussioner om önskade 

åtgärder i verksamheten som berör ”barn i behov av särskilt stöd”. Resultatet visar att 

kompetens främst sitter hos EHT-representanterna och att tid inte finns i den utsträckning som 

skulle behövas för att föra kunskapen vidare, vilket förskolechefernas ambition uttrycker. 

Sahlin-Andersson (1999) menar att det är en risk med att ha olika ansvarsgrupper i en 

organisation, då enskilda aktörers normer och värderingar kan reproducera hela arbetslaget. 

Förskollärare i studien ser också en risk med att kompetens sitter hos enskilda pedagoger, då 

inte tid finns att delge övriga arbetslaget. Samtliga special- och talpedagoger och förskollärare 

anser att alla pedagoger skulle behöva utbildning i syfte och användning i arbetet med denna 

dokumentation. Sandberg och Norlings studie (2014) visar att just tid och kompetens saknas 

vilket kan antas påverka kvalitén på dokumentation som görs i den specialpedagogiska 

praktiken. 

 

Det är inte bara i Sverige som pedagoger upplever det svårt med denna typ av dokumentation. 

En snabb utblick i Norden beskriver att även där är detta svårt för pedagoger och det blir stort 

utrymme för tolkningar i hur förskolan ska arbeta med dokumentation i förhållande till 

rådande styrdokument. Det visar sig också i förskoleforskning gjord i Norge, precis som 

forskning i Sverige, vara en stor tidsbrist när det handlar om att få reflektera ihop i arbetslaget 

(Alvestad & Sheridan, 2014). Pramling Samuelsson (2010) beskriver att dokumentation och 

externa utredningar inom förskolans verksamheter ökar i Norden och även i världen i stort, 

vilket jag tänker borde ha ett samband med att goda organisatoriska förutsättningar skapas 

och prioriteras för att detta arbete ska nå fram och gynna barnen. 

 

Förskolecheferna i studien beskriver att strukturen finns kring arbetet, med EHT-möten och 

avsatt tid på dagtid och även kvällsmöten. Det blir en prioriteringsfråga för förskollärarna. 

Det leder till att förskollärarna beskriver hur de letar tid, trollar fram tid, arbetar före och efter 

arbetstid med denna dokumentation för att den anses viktig för att få stöd av 

specialkompetens och för att kunna möta barnet i dess utveckling. Det som blir påtagligt är att 

om det i en barngrupp finns många barn som uppfattas vara i behov av särskilt stöd, så går det 

åt mycket tid till kartläggningar och handlingsplaner. Tid som bäst behövs i det direkta arbetet 

med barnen i barngruppen, i verksamheten som en närvarande pedagog enligt förskollärarna. 

Frågan är om det är kartläggningar och handlingsplaner som gör den största skillnaden för 

barnet eller om det är att ha en närvarande pedagog? Leker med tanken att kartläggningar och 
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handlingsplaner inte skulle behöva göras i så stor utsträckning om pedagoger täckte dagen 

bättre. 

 

Handlingsplanen kräver en påskrift av vårdnadshavare vilket gör att de kartläggningar som 

går vidare till handlingsplan kan antas bli mer kommunicerade med alla berörda aktörer. För 

att förstå barnet blir det en viktig del av helheten (Svedberg, 2012). Kärnan i helheten tänker 

jag är barnet själv. De barn som beskrivs blir föremål för denna typ av dokumentation är 

oftast mellan fyra och fem år. Barn som är fyra och fem år är ofta verbala och frågvisa och 

skulle kunna ge pedagoger en del svar som kunde dämpa deras oro och funderingar och 

kanske också förslag på vad som de önskade för att lyckas. Det framgår också av 

läroplanbeskrivningen att barns inflytande ska tas tillvara i förskolans verksamhet genom att 

de ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed kunna påverka sin 

situation. Barn ska också få möjlighet att vara delaktig i olika former av beslutsfattande 

(Skolverket, 2011). I just frågan om vad som behöver förändras för att barnet, utifrån sina 

behov för att utvecklas och lära i en trygg miljö, anser jag barnets inflytande borde synas mer 

i dokumentationen.  

 

Resultatet från denna studie visar att i den pedagogiska kartläggningen finns ingen fråga om 

hur barnet tänker och vill ha det, utan där finns enbart frågor OM barnet. Nordin-Hultman 

(2004) frågar sig vad det betyder för ett barns självkänsla att bli granskad utifrån att alltid 

kunna fungera bättre? Och hur påverkar det vårdnadshavares och pedagogers bild av barnet? 

Det är frågor som jag, ur ett systemteoretiskt perspektiv, tänker är viktiga att få tid att 

diskutera då dessa dokument bygger på interaktion mellan olika aktörer för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för barnet att lära och utvecklas (Björck-Åkesson, 2014). Enligt 

forskning som gjorts kring etiska frågor i förhållande till förskolans dokumentation visar det 

sig att dokumentationen görs från ett vuxenperspektiv och inte från barns perspektiv och att 

tid behövs till diskussioner om vad det betyder för barn att de dokumenteras (Lindgren & 

Sparrman, 2003). Denna forskning lyfter också fram en relevant aspekt som handlar om att 

det som synliggörs i dokumentation, inte alltid skulle ha uppmärksammats om inte 

dokumentationen gjorts. Här väcks funderingen igen om förskolan dokumenterar fram ”barn 

i behov av särskilt stöd”, när det egentligen är verksamheten och pedagogerna som är i 

behov av särskilt stöd? 

 

Resultatet visar på att den vanliga pedagogiken inte räcker till i förskolans verksamhet. 

Åtgärder som önskas är främst stöd av special- och talpedagog, material och tid. Extra 

personal frågas det inte efter i samma utsträckning nu som för några år sedan. Kanske har 

pedagoger insett att fler pedagoger inte alltid är lösningen för att barn ska få det stöd de har 

rätt till? Styrdokumenten säger att stödåtgärder ska ges i den ordinarie verksamheten och det 

är enligt Sandbergs m.fl. (2010) studie effektivare att satsa på stöd till pedagoger, än att 

tillsätta extra personal. Deras studie visar att vid tillsatt personal riskerar barn att särskiljas 

mer därför att utrymmet finns.  

 

I kommunen där denna studie genomförts finns det beslut på att använda pedagogisk 

kartläggning och handlingsplan i arbete med ”särskilt stöd”, men efter mina 11 intervjuer 

funderar jag vad det beror på att inte denna dokumentation ifrågasätts, med tanke på att det 

framkommer så tydligt att tid och kompetens saknas och även plats att analysera den 

kartläggning som gjort utifrån enskilda barns utveckling. Tolkningen utifrån samtliga 

intervjusituationer är att alla tyckte det var givande att få diskutera denna dokumentation och 

dess roll och funktion. Inom specialpedagogiken är just kartläggningar tänkt att vara det 

verktyg som ska ge en så omfattande bild som möjligt för att förstå det som upplevs 
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problematiskt kring barn eller verksamhet (Björck-Åkesson, 2014). Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv kan också antas att genom att hitta metoder som leder till en 

utveckling för barnet, leder det också med säkerhet till en utveckling för pedagogerna och 

gruppen (Svedberg, 2012).  

 

Varför inte rikta dokumenten, som ska kvalitetssäkra att alla barn får det stöd de har rätt till, 

mot pedagoger och verksamhet? Riktas dokumentationen mot barnet för att politiker och 

kommunen genom förskolechefer ska kunna bevisa att åtgärder gjorts för enskilda barn? Alla 

barn ska rymmas i förskolans verksamhet enligt styrdokument, så vad är det vi ska bevisa? 

Kanske skulle det bli ett allt för tydligt bevis på att verksamheten och pedagogers kompetens 

att möta barns olikheter inte var tillräckligt bra? Jag tänker att skolsystemet, från förskola och 

upp, inte kan fortsätta att förklara enskilda barns problem som om det enbart berodde på deras 

inneboende svårigheter. Det finns tydliga styrdokument som säger att förskola och skola ska 

anpassas utifrån alla barn och elevers behov för utveckling och lärande. När tid, resurser och 

kompetens inte räcker till ska inte barn och elever behöva kartläggas. Bättre vore att rikta 

blicken mot de som har ett uppdrag och ett ansvar att följa styrdokumenten och skapa 

förutsättningar för förändringar så alla barn och elever för möjlighet att utvecklas och lära i en 

trygg miljö. 

Metoddiskussion 
Validiteten anses i studien förstärkt av det målstyrda urvalet, som utgick från tre aktörsnivåer 

och dess perspektiv i organisationen kring den undersökta dokumentationen. Urvalet skapade 

ett djup i studien och intervjuguidernas utformning svarade bra upp mot syftet och 

forskningsfrågorna. Tidigt i processen skapades kontakt med informanterna och intervjuerna 

gjordes under två veckor vilket skapade utrymme för att göra en noggrann bearbetning av 

datainsamlingen. En förskolechef svarade via mail, vilket inte gav lika omfattande svar som 

intervjuerna. Svaren ansågs dock tillföra studien (från nivå 1) tillräcklig information för att 

analysera och tolka resultatet i förhållande till övriga datainsamlingen. En noggrann 

metodbeskrivning har också gjorts i syfte att göra studien genomskinlig och trovärdig. 

 

Studiens tillförlitlighet (reliabilitet) anses förstärkt av att intervjuguider som utgick från 

temaområden användes (bilaga 3,4,5) och att inga frågor utanför intervjuguiden behandlades. 

Det gör att studien kan upprepas av annan forskare med samma, eller liknande, resultat. Här 

måste dock tas i beaktande att informanternas svar kan påverkas av vem som intervjuar, och 

även att svar kan komma att ändras över tid, då informanternas erfarenhet av verkligheten 

förändras med tiden. Tillförlitligheten och trovärdigheten bedöms också vara stärkt av att det 

blev bra ljudkvalité på inspelningarna och att transkribering gjordes i sin helhet av alla 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Etiska grundprinciper för forskning har följts och en noggrannhet med att analyserar och 

redovisa resultat så nära sanningen som möjligt har eftersträvats i syfte att stärka 

trovärdigheten. I följebrevet redogjordes för studien syfte, genomförande och 

anonymitetsförfarande (bilaga 2). Som en försäkran om att inte missuppfattningar gjorts fick 

alla informanter erbjudande om att läsa transkriberingen och det färdiga resultatavsnittet för 

godkännande. Hälften av informanterna tackade ja till erbjudandet och alla godkände, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) förstärker validiteten på studien. Kodning av 

informanterna användes enbart i analysarbetet och inte i redovisningen, detta för att det 

ansågs bli för tydligt vilka svar som kom från samma område och på så sätt äventyrades 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Ett vanligt fenomen inom kvalitativa metoder, där tolkningen kopplas till hermeneutisk 

texttolkning, är att både validitet och reliabilitet kan försvagas av att forskaren är känd för 

informanterna. Även forskarens egna erfarenheter inom det undersökta området kan antas 

påverkar förståelsen för resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är svårt att avgöra om 

detta har försvagat studiens resultat då det blev tydligt i datainsamlingen att intervjuerna 

väckte intresse och skapade reflektion och diskussion vilket också var en bidragande faktor 

till att svaren blev omfattande. Enligt Kvale och Brinkmanns beskrivning av den 

hermeneutiska spiralen möter en förståelse en annan förståelse och leder till en ny förståelse 

(2009). Kanske var det faktum att forskaren var känd för de flesta informanter och även insatt 

i det specialpedagogiska ämnet en bidragande faktor till de fördjupade svar som framkom, 

vilket då kan tänkas var bidragande till förstärkt validitet och reliabilitet. 

 

För att kunna säga att studien är generaliserbar så bör ett stort område täckas in, vilket kan 

vara svårt i mindre studier med enbart intervju som metod (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Studien externa validitet (generaliserbarheten) anses dock förstärkt av att aktörer på olika 

nivåer inom samma förskoleområde deltog i studien, men försvagas av att det enbart var en 

förskollärare från varje område, då erfarenheten och uppfattningen runt det undersökta ämnet 

kan antas skifta mycket inom förskollärarprofessionen. Även att inte förskolechefer från alla 

förskolområden representerades. Studien kan dock antas vara relevant för fortsatt forskning 

kopplat till förskolas organisation utifrån att insatta och engagerade aktörer har fått gett sin 

syn utifrån erfarenheter kring dokumentationens roll och funktion och organisatoriska 

förutsättningar som blir viktiga i detta arbete. 

Några viktiga slutsatser 
En slutsats tyder på att dokumentation i den specialpedagogiska praktiken har en tydlig roll i 

förskolans organisation och fyller en funktion för att barn ska få det stöd det har rätt till. Den 

vanliga pedagogiken räcker inte till, vilket förklarar specialpedagogikens betydelse i förskola 

och skola. En annan slutsats pekar på att organisatoriska förutsättningar i form av tid, 

kompetens, samsyn och delaktighet med vårdnadshavare bör utvecklas i förskolans 

organisation för att underlätta och tydliggöra för pedagogerna som får i uppdrag att arbeta 

med den särskilda dokumentationen. Min tolkning av intervjustudien är att deltagande 

förskollärare och förskolechefer strävar efter att göra förskolan rolig, trygg och lärorik för alla 

barn och att detta ämne varit givande och lärorikt för aktörerna att reflektera kring utifrån 

studiens frågor. Utifrån den tolkningen och den forskning som lyfts fram i studien vågar jag 

mig på slutsatsen att det är av stor betydelse för det enskilda barnet att aktörer på olika nivåer 

i en organisation reflekterar över frågor som vad, hur och varför pedagogiska kartläggningar 

och handlingsplaner används. 

 

Att kloka frågor kräver ärliga svar var något jag framhöll inledningsvis. Jag antog också att 

barn, om de skulle veta hur mycket som dokumenteras om dem, skulle kunna ställa frågan: 

”Varför skriver de om mig?” Denna fråga anser jag, efter att ha genomfört studien, är mycket 

relevant och värd att reflekterar kring som förskolechef, special- och talpedagog och 

förskollärare. Mitt svar som specialpedagog skulle, utifrån vad studien visat, kunna vara; 

 
De skriver om dig för att se vilket stöd som kommer passa dig bäst utifrån dina 

förutsättningar. Pedagogerna behöver prata med dina föräldrar så de får ge sin bild av 

dig. När de skriver ner en massa ord på papper så kommer de ihåg vad de har bestämt. 

Egentligen är det nog inte du som är i behov av stöd, utan dina pedagoger och deras chef 

som behöver lära sig hur de ska göra! Något som dina pedagoger inte vet är att du själv 

bäst kan berätta hur du vill ha det! Gör det nästa gång du märker att de skriver om dig!  
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Fortsatt forskning 
Pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner är dokumentation som görs utöver den 

vanliga och behöver därför alltid vara under diskussion bland oss som arbetar med de barn 

och elever som blir föremål för den. Jag välkomnar mer forskning som baseras på skrivna 

dokument, för att se om det finns en balans mellan ord och handling. En större 

enkätundersökning bland pedagoger och förskolechefers kunskaper och tankar om 

kartläggningar och handlingsplaners roll och funktion skulle också kunna ge värdefulla 

resultat. Detta för att ge kommunen möjlighet att utveckla och revidera dokumenten och satsa 

på adekvat kompetensutveckling utifrån pedagoger och förskolechefers behov. 

 

En fortsättning på min egen studie skulle kunna vara att undersöka avidentifierade dokument i 

de fyra förskolområdena, för att ur ett specialpedagogiskt perspektiv se om kvalitén på 

dokumentationen skiljer sig mellan områden som satsat på utbildning och de områden som 

inte har gjort det. Resultatet skulle då vara spännande att analysera utifrån filosofen Michel 

Foucaults beskrivning av makt- och styrningsteoretiska perspektiv. 

 

Jag välkomnar också forskning som belyser kartläggningsdokument som ”riktar blicken” mot 

pedagoger och verksamheten samt organisationer som skapar goda förutsättningar när det 

gäller arbetet med kartläggningar och planer för åtgärder. Det är lätt att bli nedslagen av 

tidigare forskning som framkommer i denna studie och vill tro på lärdom av forskning som 

visar på framgångsfaktorer. Det var svårt att hitta, men denna studie ger ändå hopp om att 

förskollärare och förskolechefer, med stöd av specialkompetens, mer och mer vänder blicken 

mot bemötande, förhållningssätt och verksamhetens utformning för att alla barn ska lyckas 

lära och utvecklas i förskolans verksamhet. 
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Bilaga 1 

Förfrågan                                                        

Till special-/talpedagog, förskollärare och förskolechef som arbetar i kommunens olika 

förskoleområden. 

     XXXXX, september 2015 

         Hej! 

Jag heter Carola Owetz och är distansstudent på den sista terminen på Specialpedagogprogrammet vid 

Umeå Universitet. Jag ska under hösten skriva min uppsats för examen i januari 2016 och mitt tänkta 

ämne handlar om ”Dokumentation runt barn i behov av särskilt stöd på förskolan”.  

Jag skulle gärna intervjua dig utifrån ditt uppdrag och din erfarenhet någon gång under perioden v.39 

– v.42.  

Intervjun kommer att innehålla fyra teman utifrån ”dokumentationens roll och funktion” och de 

dokumentationsmallar (kartläggning och handlingsplan) som tagits fram i XXXXX kommun. Du 

kommer att få ta del av huvudfrågor och upplägg innan intervjun för att vara förberedd. 

Tiden för intervjun borde inte överstiga 45 minuter och sker där svaranden finner mest lämpligt. Jag 

vill gärna få möjlighet att spela in intervjun för att lättare kunna fokusera på svaren och kunna 

transkribera den i efterhand. Alla ljudfiler och enkäter förstörs när uppsatsen är klar och inlämnad.  

Jag följer Vetenskapsrådets praxis vad gäller god forskningssed, så inga namn eller namngivna 

områden kommer att användas i resultatet. Deltagande i uppsatsen är självfallet frivilligt.  

Min förhoppning är att vi kan hitta en tid och att du har möjlighet att ställa upp och besvara mina 

frågor utifrån din erfarenhet. Det skulle vara av betydelse för min undersökning och en förhoppning är 

också att det skulle kunna utveckla och fördjupa dina tankar runt dokumentationens roll och funktion. 

Är tacksam för snabbt svar om du är intresserad eller om du redan i dagsläget vet att du inte kan delta i 

undersökningen (eftersom jag då måste leta andra informanter). Om du har möjlighet, men inte inom 

den tidsram jag önskat, så kan vi diskutera oss fram till datum utanför ramen. 

Hoppas på Dig för att kunna genomföra min tänkta studie inom ett ämne som är viktigt och saknas 

kunskap om i förskolans specialpedagogiska arbete. Även inom forskningsvärlden så efterfrågas fler 

studier runt dokumentation i den specialpedagogiska praktiken riktat mot förskolan. 

Med vänlig hälsning Carola Owetz 

carola.owetz71@gmail.com 

Mobil: 073XXXX414  

mailto:carola.owetz71@gmail.com


 

Bilaga 2 

 

Information och samtycke          
 
Övergripande Syfte i studien 

Mitt examensarbete på specialpedagogprogrammet kommer belysa den dokumentation som görs runt 

barn i behov av särskilt stöd på förskolan. Det jag vill undersöka är den särskilda dokumentationens 

roll och funktion samt organisatoriska förutsättningar i arbetet med dokumentationen. 

 

Styrdokument 

Skollagens beslut om upprättande av åtgärdsprogram omfattar inte förskolan. Däremot skall 

systematiskt kvalitetsarbete bedrivas på förskolan. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, 

ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Hur detta ska dokumenteras står inte utpekat i 

styrdokumenten utan det är upp till kommunen att besluta hur det konkret kommer till uttryck. 

 

Kommunövergripande beslut 

XXXXX kommun har beslutat att handlingsplan skall upprättas i förskolan när särskilda åtgärder 

krävs av förskolans verksamhet för att tillgodose barnets möjlighet att utvecklas och lära i enlighet 

med läroplanens mål och intentioner. Handlingsplanen bygger på en analys av en pedagogisk 

kartläggning. En handledning finns kopplat till dessa dokument för at tydliggöra syfte och användning. 

 

Varför är jag intresserad av just din erfarenhet? 

Jag intervjuar DIG i egenskap av ditt uppdrag i kommunen som antingen förskollärare, förskolechef 

eller special-/talpedagog i ett av kommunens sju förskoleområden. Din erfarenhet och dina tankar runt 

ämnet är av största vikt då min tanke är att analysera resultatet utifrån olika aktörsperspektiv 

förskollärare- förskolechef – special-/talpedagog. Jag tänker att det är en framgångsfaktor att ha 

förståelse för varandras olika uppdrag, kompetens och roll runt de dokument som kommunen beslutat 

skall användas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Sist i detta brev återfinns de frågeställningar 

jag önskar få svar på. Då tiden är begränsad är syftet inte att skapa en diskussion utan att få svar på 

mina frågor utifrån ditt uppdrag och din roll runt dokumentationen.  

 

Genomförande 

Intervjun bör inte överstiga 45 minuter. Om du tillåter så kommer intervjun att spelas in i syfte att 

analysera innehållet rättvist. Inga namn eller områden kommer stå utskrivna i arbetet och inspelningen 

raderas när arbetet är godkänt. Transkriberingen av intervjun kan skickas för godkännande vid 

överenskommelse. Citat kan förekomma i uppsatsen och jag hoppas få återkomma om jag behöver ett 

förtydligande runt något område. Du kan när som helst avbryta intervjun. Slutprodukten mailas ut när 

den godkänts av examinator och kan även komma att publiceras på Internet.  

 

 

Vid frågor så kan du kontakta mig på mobilnummer 073XXXX414 eller via  

mail carola.owetz71@gmail.com  

 

 

Jag godkänner att intervjusvaren används i studien (vid överenskommelse skickas transkriberingen 

för godkännande innan publicering i uppsatsen) 

 

 

Datum och namnteckning ______________________________________________________ 

 

 
 

mailto:carola.owetz71@gmail.com


 

Bilaga 3 

Intervjuguide som kommer att behandlas utifrån ditt uppdrag och din erfarenhet som 

special- talpedagog. 

 
Roll/Användning  

1. Vad är avgörande för att särskild dokumentation påbörjas kring ett barn  

      (pedagogisk kartläggning och handlingsplan)?  

2. Vad är syftet med att dokumentera runt barn i behov av särskilt stöd? 

3. Hur används dessa dokument där du arbetar? 

4. Vilken åldersgrupp är mest förekommande i dokumentationen? 

5. Vad är det som dokumenteras utifrån de formulerade frågorna i dokumenten? 

6. Används pedagogisk kartläggning enbart till barn i behov av särskilt stöd? 

7. Bygger den pedagogiska kartläggningen på den allmänna dokumentationen som görs runt 

varje enskilt barn? 

8. Är dokumentationen tänkt som ”förebyggande arbete”? Motivera om ja. 

 

Organisation/Kompetens 

9. Finns utbildning för berörda aktörer angående dokumentens syfte och användning?  

10. Har du läst handledningen till hur dokumenten ska skrivas? 

11. Har pedagogerna förståelse/kunskaper att fylla i dokumenten?  

12. Har chefer förståelse/kunskaper att fylla i dokumenten? 

13. Hur tas specialpedagogisk kompetens tillvara i arbetet med dokumentationen och 

implementeringen? 

14. Beskriv hur analysen görs av kartläggningen inför att handlingsplan skall upprättas? 

15. Hur mycket vet du om den allmänna dokumentationen som görs runt varje barn på 

förskolan? (riktad till chef och specialpedagog). 

16. Hur ser organisationen tidsmässigt ut för att arbeta med dokumentationerna?  

 

Aktörer/Delaktighet  
17. Dina tankar om arbetslagets/ansvarig pedagogs roll i processen 

18. Dina tankar om chefens roll i processen 

19. Dina tankar om special-talpedagogens roll i processen 

20. Dina tankar om vårdnadshavarens roll i processen 

21. Dina tankar om kommunikationens betydelse mellan de olika aktörerna 

 

Funktion/Nyttan  

22. För vem görs dokumentationen? 

23. Är dokumentationen ett verktyg i verksamheten (levande dokument)? Hur märks det i så 

fall? 

24. Anser du att olika aktörer önskar olika åtgärder? Motivera om ja. 

25. Är det vanligt att åtgärder kopplas till pedagogers förhållningssätt och betydelsen att vara 

en närvarande pedagog?  

26. Finns det utvecklingsönskemål som berör dokumentationen som görs runt barn i behov av 

särskilt stöd från dig, i din roll? 

27. Gynnar dokumentationen barnen? 

28. Skulle barn få det stöd de har rätt till även om inte särskild dokumentations gjordes? 

 

 

Hoppas på ett givande samtal, både för Mig och för Dig! 

Carola Owetz 

 
 
 



 

Bilaga 4 

 

 

Intervjuguide som kommer att behandlas utifrån ditt uppdrag och din erfarenhet som 

förskolechef. 

 

 

Roll/Användning 

1. Hur skulle du beskriva syftet med att dokumentera runt barn i behov av särskilt stöd 

(Pedagogisk kartläggning och Handlingsplan)? 

2. Hur ser prioriteringen ut av dessa dokument i ditt område?  

3. Beskriv din roll runt dokumenten?  

4. Vad är det som dokumenteras utifrån de formulerade frågorna? 

5. Används handledningen som ett stöd i arbetet med dokumenten? 

6. Beskriv hur analysen görs av den pedagogiska kartläggningen? Och görs den även om inte 

en handlingsplan upprättas? 

 

Organisation/Kompetens 

7. Hur ser organisationen tidsmässigt ut för att arbeta med dokumenten? 

8. Anser du att det finns tillräcklig kompetens för att arbeta med dokumenten? 

9. Hur använder du dig av den specialpedagogiska kompetensen du har på området när det 

handlar om dessa dokument? 

10. Hur kommuniceras dokumentens funktion och nytta med andra förskolechefer?  

 

Aktörer/Delaktighet 

11. Beskriv vårdnadshavarens delaktighet i dokumenten? 

12. Dina tankar om kommunikationens betydelse mellan de olika aktörerna som återfinns i 

dokumenten (vårdnadshavare, arbetslaget/pedagog, chef och ev. special-talpedagog)? 

 

Funktion/Nyttan 

13. Hur tänker du att den särskilda dokumentationen är ett verktyg i verksamheten?  

14. Dina tankar om hur åtgärderna riktas? Vad önskas för åtgärder av olika aktörer? 

15. Kan du se att dokumentationen och dess åtgärder gynnar barnen? 

16. Skulle barn få det stöd de har rätt till om inte särskild dokumentation gjordes? 

 

 

Hoppas på ett givande samtal, både för Mig och för Dig! 

Carola Owetz 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Bilaga 5 

 

Intervjuguide som kommer att behandlas utifrån ditt uppdrag och din erfarenhet som 

förskollärare. 

 
 

Roll/Användning  

1. Vad är avgörande för att särskild dokumentation påbörjas kring ett barn  

(pedagogisk kartläggning, PK / handlingsplan, HP)?  

2. Vad är syftet med att dokumentera runt barn i behov av särskilt stöd? 

3. Hur används dessa dokument där du arbetar? 

4. Vad är det som dokumenteras utifrån de formulerade frågorna i dokumenten? 

5. Används PK-dokumentet enbart till barn i behov av särskilt stöd? 

6. Bygger PK på den allmänna dokumentationen som görs runt varje enskilt barn? 

 

Organisation/Kompetens 

7. Finns utbildning angående dokumentens syfte och användning?  

8. Har du läst handledningen till hur dokumenten ska skrivas? 

9. Har du förståelse/kunskaper att fylla i dokumenten?  

10. Beskriv hur analysen görs av PK inför att HP skall upprättas? 

11. Hur ser organisationen tidsmässigt ut för att arbeta med dokumentationerna?  

 

Aktörer/Delaktighet  

12. Dina tankar om arbetslagets/ansvarig pedagogs roll i processen 

13. Dina tankar om chefens roll i processen 

14. Dina tankar om special-talpedagogens roll i processen 

15. Dina tankar om vårdnadshavarens roll i processen 

16. Dina tankar om kommunikationens betydelse mellan de olika aktörerna 

 

Funktion/Nyttan  

17. För vem görs dokumentationen? 

18. Är dokumentationen ett verktyg i verksamheten (levande dokument)? Hur märks det i så 

fall? 

19. Anser du att olika aktörer önskar olika åtgärder i HP? Motivera om ja. 

20. Är det vanligt att åtgärder kopplas till pedagogers förhållningssätt och att vara en 

närvarande pedagog?  

21. Gynnar dokumentationen barnen? 

22. Skulle barn få det stöd de har rätt till även om inte särskild dokumentations gjordes? 

23. Utvecklingsönskemål runt de två utpekade dokumenten, från dig i din roll? 

 

Hoppas på ett givande samtal, både för Mig och för Dig! 

Carola Owetz 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 6 

 

Förskolans arbetsgång kring ”särskilt stöd” 
Hämtad från XX kommuns hemsida den 12 oktober 2015. 

 

 
 

 


