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Titel: Pedagogisk kartläggning i förskolan kring barn med funktionsnedsättningar. En kvalitativ studie utifrån fem 
förskolepedagogers uppfattningar. 
 
Title: Pedagogical mapping in preschool for children with disabilities. A qualitative study regarding five 
preschool teachers´ views. 
 
Författare: Carina Svanström 
 
Sammanfattning    
Abstract 
 
Studien är en kvalitativ intervjuundersökning av fem förskolepedagogers uppfattningar av möjligheter och 
svårigheter att genomföra pedagogisk kartläggning kring barn med funktionsnedsättningar i förskolan. Barnen 
i barngrupperna är mellan ett och fem år. Ett eller flera barn har någon funktionsnedsättning. Två kommuner 
från södra Sverige är representerade. 
 
Viktigt för studien har varit att studera arbetet med kartläggningen i ett helhetsperspektiv. Studiens teoretiska, 
utvecklingsekologiska, perspektiv ger möjlighet att uppfatta faktorer i barnets närmiljö men också i andra 
miljöstrukturer på samhällsnivå. 
 
Resultatet presenteras i temana; observation, reflektion, samverkan och fortbildning. Innehållet i 
kartläggningen utgörs av barnens motorik, kommunikation, motivation, beteenden, samspel och relationer 
med såväl barn som vuxna samt hur planerade stödinsatser fungerar i verksamheten. 
 
I pedagogernas kartläggningsarbete ingår förutom barnen; kollegor i arbetslaget, interna specialpedagoger, 
föräldrar, barnhabilitering och till viss del BVC. I fortbildningen ingår interna och externa aktörer. Olika 
specialpedagogiska perspektiv uttrycks i förhållande till barnen med funktionsnedsättningar. 
 
Som förutsättningar för den pedagogiska kartläggningen fungerar de möjligheter och svårigheter som 
pedagogerna beskriver. Det är relationer, barngruppens storlek, medvetenhet kring olika roller, befintliga 
kartläggningsverktyg, tid för reflektion och utveckling av observationsmetoder, stabila arbetslag, gemensam 
fortbildning samt en organisering av samverkan mellan olika verksamheter.  

 
 
 

Nyckelord: Förskolan, pedagogisk kartläggning, interaktion, funktionsnedsättningar 
Keyword:  Preschool education, student evaluation, interaction, disabilities 
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Inledning 
Min grundutbildning är fritidspedagog och jag har arbetat inom grundskolan, avlösarservice1 

och förskolan där jag är verksam nu. Jag har mött barn med olika funktionsnedsättningar 

vilket har lett till att jag reflekterat kring hur ett relevant stöd ska kunna utformas för dem. 

Under min utbildning till specialpedagog kom jag i kontakt med begreppet pedagogisk 

kartläggning. Fenomenet väckte mitt intresse, dels därför att begreppet var nytt för mig, dels 

därför att jag uppfattat en osäkerhet hos förskolepedagoger när det gäller att identifiera 

barnens skilda förutsättningar. 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, betonas att verksamheten ska anpassas till alla barn: 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar.”2 En konsekvens av detta är att barnens 

individuella behov, resurser och förutsättningar måste identifieras. I Skolverkets utvärdering 

från 2004 skrivs att den syn på barnen som genomsyrar förskolans verksamhet är föredömlig; 

barndomen har ett värde i sig. I den svenska förskolan har barnens prestationer tidigare inte 

mätts och bedömts. Efter läroplanens införande har emellertid måluppfyllelse och tidigt 

formellt lärande fått ökat utrymme. En perspektivförskjutning har därmed skett från 

bedömning av verksamheten till individuell bedömning.3

Barn med funktionsnedsättningar har inte sällan kontakt med barnhabiliteringen där 

deras behov och förutsättningar utreds socialt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt. 

Min fråga i detta arbete gäller dock hur pedagogerna på förskolan arbetar med pedagogisk 

kartläggning kring dessa barn. I kommunala dokument som finns att tillgå för planering av 

stödinsatser i förskolan anvisas pedagogerna att ta reda på behov, resurser och förutsättningar 

hos barn, pedagoger och verksamhet för att kunna planera stödinsatser för barnen. I ett 

specialpedagogiskt perspektiv verkar utmaningen för pedagogerna vara att arbeta på en 

individnivå och att samtidigt behålla målet att anpassa och utveckla verksamheten i ett grupp- 

och organisationsperspektiv.  

I detta arbete vill jag studera hur några förskolepedagoger beskriver möjligheter och 

svårigheter i arbetet med att genomföra pedagogisk kartläggning kring barn med 

funktionsnedsättningar i förskolan. 

 
 
 
1 En stödinsats för familjen utifrån LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387). 
2 Lpfö 98 (2006). Läroplan för förskolan. Sid. 5. 
3 Skolverket (2004). Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera hur några förskolepedagoger beskriver möjligheter och 

svårigheter i arbetet med att genomföra pedagogisk kartläggning kring barn med 

funktionsnedsättningar i förskolan. 

 

Frågeställningarna är: 

• Vilka tillvägagångssätt använder pedagogerna vid pedagogisk kartläggning? 

• Vilka personer är, enligt pedagogerna, delaktiga vid den pedagogiska kartläggningen? 

• Vilka faktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå beaktar pedagogerna när de 

kartlägger barnens behov? 

• Ur vilka specialpedagogiska perspektiv resonerar pedagogerna kring barnen med 

funktionsnedsättningar? 

Avgränsningar och begreppsförklaringar 
Förskolans verksamhet styrs av skollagen4 och förskolans läroplan, Lpfö 98.5 Förskolan 

befinner sig, i skrivandets stund, i brytpunkten mellan två läroplaner. Den reviderade 

läroplanen träder i kraft i juli 2011. Då min empiri samlades in var Lpfö 98 från år 2006 

gällande. Därför kommer jag att förhålla mig till den tidigare skrivningen i studien. 

Pedagogisk kartläggning är ett relativt nytt begrepp inom förskolans verksamhet. I en 

rapport av Skolverket beskrivs pedagogisk kartläggning som pedagogiska processer vilka ska 

leda fram till en redogörelse både av den pedagogiska miljön och eleverna samt interaktionen 

mellan dem. Den ska omfatta individ-, grupp- och organisationsnivå.6 Den pedagogiska 

kartläggningen är en del av en process som ska innehålla utvärdering och åtgärder i den 

pedagogiska verksamheten. 

I studien använder jag begreppet funktionsnedsättningar som ett ”paraplybegrepp” där 

såväl kognitiva som fysiska nedsättningar ingår. De barn som studien avser är de som de 

intervjuade pedagogerna uppfattar vara i behov av särskilt stöd. Några barn har en diagnos 

medan andra inte har det. I arbetet med den pedagogiska kartläggningen är sociala faktorer, 

ekonomiska förhållanden, flerspråkighet och kulturella olikheter viktiga att ta hänsyn till. Jag 

 
 
 
4 Skollagen (SFS 2010:800). 
5 Lpfö 98 (2006). 
6 Skolverket (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. 
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kommer dock inte att gå in på dessa faktorer, trots att de kan rymma problem som är 

handikappande för barn som redan har funktionsnedsättningar. 

Föräldrar har en viktig funktion i kartläggningsprocessen. Jag är medveten om att det 

korrekta kanske vore att skriva vårdnadshavare. Dock föredrar jag begreppet förälder med 

vilket jag avser dem som har föräldrarollen i samspel med barnen.  

I detta arbete använder jag begreppen samverkan och samarbete på det sätt som 

Danemark angivit. Samverkan är det målstyrda arbete som utförs mellan individer ur olika 

organisationer. Hit räknar jag också samverkan med föräldrar. Samarbete är däremot en 

naturlig del av vår vardag och behöver inte vara reflekterat.7 Jag menar att pedagoger på 

förskolan samarbetar då de verkar inom samma organisation, men att de gör det både målstyrt 

och reflekterat. 

Studien har ett pedagogperspektiv och jag använder begreppen förskolepedagog och 

pedagog och avser därmed personal inom förskolan med någon form av pedagogisk 

utbildning. 

Studiens disposition 
Efter inledning, syfte och begreppsförklaringar presenteras studiens teoretiska perspektiv.  

Den litteraturgenomgång som sedan följer innehåller en redovisning av litteratur som 

behandlar olika aspekter av pedagogisk kartläggning och en presentation av litteratur som har 

relevans för hur en sådan kan genomföras. 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av studiens kvalitativa inriktning och dess 

pedagogperspektiv. Därefter redogörs för intervju som empirisk metod, hur denna studie har 

genomförts och analyserats samt för etiska aspekter. Metodavsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. 

Resultatet av min undersökning redovisas, i det följande avsnittet, i form av fyra teman 

som jag identifierat i min analys av intervjuerna med de fem pedagogerna. 

Diskussionen behandlar mina frågeställningar utifrån litteratur och empiri samt studiens 

teoretiska perspektiv. Slutligen ges några förslag till fortsatt forskning. 

   

 
 
 
7 Danemark (2005). Samverkan – Himmel eller helvete? 
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Studiens teoretiska perspektiv 
I Lpfö 98 står att förskolan i samarbete med hemmen ska lägga grunden för ett lärande som 

sker under hela livet. Vidare skrivs att miljön i och utanför förskolan påverkar och inspirerar 

barnens utveckling och lärande samt att omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet och 

anpassas till alla barn i förskolan.8 Förskolans verksamhet innehåller ett komplext samspel 

mellan miljöer och människor inom och utanför verksamheten. Därför väljer jag ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv i studien. 

           Målet för förskolans verksamhet är enligt läroplanen att barnen ska utvecklas på olika 

sätt. Här beskriver jag begreppet utveckling utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

teori.9 Bronfenbrenner skriver: 

Human development is the process through which the growing person acquires a more 
extended differentiated, and valid conception of the ecological environment, and becomes 
motivated and able to engage in activities that reveal the properties of, sustain, or 
restructure that enviroment at levels of similar or greater complexity in form and 
content.10

Som synes betonar Bronfenbrenner att mänsklig utveckling rymmer såväl kognitiva som 

vilje- och handlingsmässiga dimensioner. Utveckling innebär både bestående förändringar i 

individens uppfattning av verkligheten och i hennes motivation att handla. Utveckling 

förutsätter således att kunskaper används och omsätts i den vardagliga miljön. 

Enligt Bronfenbrenner sker individens utveckling aldrig i ett vakuum, den är inbäddad i 

olika situationer och omgivningskontexter. Den måste förstås utifrån interaktionen mellan 

den enskilda människan och den omgivande miljön. Begreppet miljö avser både den fysiska 

(objektiva) miljön, det vill säga den omgivning och det samhälle vi har runt omkring oss från 

mikro- till makronivå, och den psykiska (subjektiva) miljön. Förhållandet mellan människa 

och miljö förklaras av Bronfenbrenner som ett system, i sociologisk bemärkelse. Begreppet 

ekologi avser just denna systemtanke. Utvecklingsekologin skiljer sig dock från sociologin 

genom att den betonar de biologiska faktorernas betydelse för individens utveckling. 

Vidare framhåller Bronfenbrenner att utveckling pågår hela livet och att en förändring i 

ett system påverkar andra system. Särskilt viktiga när det gäller utveckling är de så kallade 

ekologiska övergångarna, vilka infaller vid förändringar i roller, relationer eller livssituation. 

Ekologiska övergångar för förskolebarnet kan till exempel vara då det börjar förskolan eller 

 
 
 
8 Lpfö 98 (2006). 
9 Bronfenbrener (1979). The ecology of human development. 
10 Bronfenbrener (1979). The ecology of human development. Sid. 27. 
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får ett syskon. Övergångarna kan vara både en orsak till och en konsekvens av 

utvecklingsprocesser.11  

När jag nu beskriver i Bronfenbrenners teori väljer jag att göra det utifrån Anderssons 

tolkning. Han beskriver att de olika systemen fungerar som sammanhängande system. De är 

inte hierarkiskt utformade utan, likt ”ryska dockor”, ryms det ena systemet i det andra.12  

 

     

 

Förskola

Familj

SkolaKamratgrupp

Mesosystemet

Exosystemet

Makrosystemet

Mikrosystemet

Arbets-
plats

Grann
-skap

 
Figur 1. Figuren visar den ekologiska strukturen i miljön. Utgångspunkten är barnet som placeras i mitten, i 
mikrosystemet. Anderssons tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.13

 

Mikrosystemets kommunikation är det talade språket. Här finns barnet och de närmaste 

personerna i barnets närmiljö. Ett mikrosystem är hemmet och ett annat kan vara förskolan. 

En trygg social miljö med fungerande relationer och samspel mellan personer som ingår i 

barnets närmiljö är viktig för barnets utveckling. Utvecklingen gynnas av aktiviteter som 

barnet uppfattar som meningsfulla och roller som ger det möjlighet att agera självständigt. I 

förskolan är gruppstorlek en viktig faktor. Är barngruppen för stor riskerar aktiviteter och 

relationer att bli oengagerade.14

Mesosystemet kommunicerar kontakter mellan personer i de olika mikrosystemen. Detta 

system utgörs av den samverkan som sker mellan olika mikrosystem. Det är viktigt att 

försöka förstå hur olika mikrosystem länkas ihop och påverkas av varandra. Ju fler kontakter 

det finns mellan olika mikrosystem desto större betydelse får det för barnets positiva 

utveckling, detta förutsatt att kontakterna stödjer och kompletterar varandra. Då barnet 

inträder i en ny närmiljö sker stora förändringar vilket påverkar barnets utveckling. 

                                                 
 
 
11 Bronfenbrener (1979). 
12 Andersson (1986). Utvecklingsekologi. 
13 Andersson (1986). Utvecklingsekologi. Sid. 21. 
14 A.a. 
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Utvecklingen gynnas om personerna i de olika mikrosystemen samverkar före barnets 

övergång till ett annat mikrosystem.15

Exosystemet kommunicerar politiska beslut och resursfördelning i kommunen. I 

exosystemet finns faktorer utanför barnets närmiljö vilka påverkar barnets utveckling 

indirekt. Dessa kan till exempel vara personalomsättning, arbetsförhållanden, 

anställningsavtal och målsättning. Om personaluppsättningen är stabil finns förutsättningar 

för att roller, relationer och aktiviteter kan utvecklas.16

 Makrosystemet kommunicerar styrdokument, lagar och förordningar. Dessutom ingår 

samhällets normer och värderingar i makrosystemet. Familje-, utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiska beslut påverkar alla inneslutande system. Förskolans övergång från 

socialstyrelsen (med omsorgsorientering, min kommentar) till skolöverstyrelsen (med 

pedagogisk inriktning, min kommentar) som huvudman är en viktig faktor på makronivå 

vilken påverkar förskolans verksamhet i alla underliggande system.17  

 
 
 
15 Andersson (1986). Utvecklingsekologi. 
16 A.a. 
17 A.a. 
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Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgångens första del innehåller en redovisning av litteratur som belyser 

förutsättningar för pedagogisk kartläggning. Här ingår deklarationer, styrdokument och 

tidigare forskning. I den andra delen presenteras litteratur som har relevans för hur 

pedagogisk kartläggning kan genomföras i förskolan. 

Förutsättningar för pedagogisk kartläggning 

Ideologiska förutsättningar 
I detta kapitel ger jag en kortfattad presentation av allmänna deklarationer om mänskliga 

rättigheter, av förskolans styrdokument och av några specialpedagogiska perspektiv. Dessa 

ideologiska förutsättningar ingår i makrosystemet i Bronfenbrenners modell.  

Riktlinjer i deklarationer och styrdokument 

I FN: s deklaration om mänskliga rättigheter betonas att utbildning är varje människas 

rättighet. Utbildningen ska utveckla hela personligheten och främja tolerans, förståelse och 

vänskap.18 Och i FN: s konvention om barns rättigheter, ”Barnkonventionen”, står: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd (min kursivering) att bilda 
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.19

En specialpedagogisk utmaning är rimligen att tillförsäkra de barn som inte är i stånd att bilda 

åsikter rätten att ändå uttrycka sina önskningar.  

I Salamancadeklarationen från 1994 betonas att barn som har särskilt behov av stöd i 

skolan ska ha rätt att gå i skolan tillsammans med andra barn. Här framhålls vikten av att 

tidigt identifiera dessa barn: 

Den integrerade skolans möjligheter att lyckas beror i hög grad på om man på ett tidigt 
stadium kan identifiera, bedöma och stimulera de mycket små barn som har särskilda 
undervisningsbehov…20

I den svenska förskolan gäller skollagen21 och förskolans läroplan22 som lag och 

styrdokument för verksamheten. Dessutom fungerar Skolverkets allmänna råd och 

publikationer som vägledande för arbetet.  

 
 
 
18 FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
19 FN: s konvention om barnets rättigheter. Artikel 12 paragraf 1. 
20 Salamancadeklarationen och Salamanca + 10. Sid. 30. 
21 Skollagen (SFS 2010:800). 
22 Lpfö 98 (2006). 
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Förskolan är enligt den nya skollagen en egen skolform och begreppen utbildning och 

undervisning används. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. I 

lagens nionde paragraf betonas att de barn som behöver särskilt stöd ska erbjudas detta. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
ges det stöd som deras speciella behov kräver.                                                                 
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn 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. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 
utformningen av de särskilda stödinsatserna.23 

Läroplanen för förskolan bygger på skollagen. Läroplanen beskriver värdegrund och mål, 

dock inte uppnåendemål, för verksamheten. Här betonas att verksamheten ska anpassas till 

alla barn så att de får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Barnets lärande och 

utveckling integreras med omsorg och fostran och ska stärkas genom pedagogernas 

personliga bemötande av dem, men också genom att verksamheten i dess helhet utvecklas. 

Vidare framhålls att de barn som behöver mer stöd än andra ska få det. Här betonas det också 

att förskolans roll är viktig när dessa barn går över till annan verksamhet.24

I Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan står att barns behov av särskilt stöd 

ska tillgodoses i den ordinarie verksamheten och att personalen ska ha tillräcklig kompetens 

för detta. Det understryks att samarbete med föräldrar är en viktig del i förskolans arbete.25

Specialpedagogiska perspektiv 
Inom specialpedagogisk forskning kring barn i behov av särskilt stöd har fokus legat på 

skolans elever. Trots detta menar jag att forskningen kan användas för att få förståelse för 

specialpedagogiska frågor i förskolan. Tre olika specialpedagogiska perspektiv har 

utkristalliserats, och jag väljer här att utgå från Nilholms begrepp; kompensatoriskt, kritiskt 

och dilemmaperspektiv. Nilholm skriver att inom forskning kring barn i behov av särskilt 

stöd dominerar de två förstnämnda perspektiven och att skolans specialpedagogiska 

verksamhet historiskt sett har utvecklats från ett kompensatoriskt till ett kritiskt perspektiv.26

Det kompensatoriska perspektivet har, enligt Haug,27 sitt ursprung i medicinen och 

psykologin. Enligt detta ska individen kompenseras för sina brister och svaga sidor. 

Diagnosticering och kartläggning av individuella (o)förmågor ska ge information som 

 
 
 
23 Skollagen (SFS 2010:800). 8:e kapitlet, 9 §. 
24 Lpfö 98 (2006). 
25 Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. 
26 Nilholm (2007). Perspektiv på specialpedagogik. 
27 Haug (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. 
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möjliggör speciell undervisning som så småningom resulterar i att barnet kan fungera som 

övriga samhällsmedborgare.28

Börjesson och Palmblad har analyserat historiska dokument som handlar om hur barn 

med problem beskrivs i institutioner som hanterar barn i behov av särskilt stöd. 

Beskrivningarna har ett kompensatoriskt perspektiv och därmed förläggs problemet och 

ansvaret för detta hos barnet. ”Experterna”, de som talade om barnen och föräldrarna, hade 

tolkningsföreträde. Barnen testades i, för barnen, okända miljöer. Barnets och föräldrarnas 

upplevda brister var det dokumenten lyfte fram.29

 Det kritiska perspektivet har sociologiskt ursprung och enligt detta bör miljö och 

arbetssätt sättas i fokus. Bland andra Haug, som vänder sig mot det kompensatoriska 

synsättet, vill föra in social rättvisa som huvudtema vid specialpedagogiska studier. Han 

anser att värdegrundsfrågor ska ha högre prioritet än prestationer i skolan och att alla som är 

tillsammans i samhället också ska vara det i skolan. Detta perspektiv kallar Haug det 

demokratiska deltagarperspektivet.30 Det är i stort sett synonymt med det Nilholm kallar det 

kritiska perspektivet. I detta synsätt finner vi idén om ”en (för)skola för alla” barn, enligt 

vilket elevers olikheter är normen. Denna idé implicerar att ingen specialpedagogik behövs 

om den ordinarie verksamheten förändras så att alla barns behov tillgodoses.31

Vilket av dessa två perspektiv vi intar har enligt Haug betydelse för hur vi tänker kring 

begreppen integrering eller inkludering. Han redogör för två former av integrering, den 

segregerande och den inkluderande. I den segregerande formen ses barnet ur ett 

kompensatoriskt perspektiv och i den inkluderande formen ur ett kritiskt perspektiv. En 

pedagogisk utmaning är att behålla och utveckla den inkluderande verksamheten då de 

segregerande krafterna är starka. Haug anser att både den norska och den svenska skolans 

specialpedagogiska praktik bygger på en segregerande tradition. Uppdelningen i särskola, 

specialskola och grundskola skapar eller stödjer segregation.32

Den svenska förskolan ser strukturellt annorlunda ut än skolan. Skolverket33 skriver att 

särlösningar sällsynta i förskolan. Den svenska förskolan beskrivs som föredömlig då det 

gäller omfattning, tillgänglighet och synen på barnen. Det konstateras, trots detta, att här skett 

en förskjutning från bedömning av verksamheten till individuell bedömning. En orsak till 

 
 
 
28 Haug (1998). 
29 Börjesson & Palmblad (2003). I problembarnens tid. Förnuftets moraliska ordning. 
30 Haug (1998). 
31 Nilholm (2007). 
32 Haug (1998). 
33 Skolverket (2004). 
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detta kan enligt Skolverket vara att måluppfyllelse och tidigt formellt lärande fått ett ökat 

fokus efter läroplanens införande i förskolan år 1998.34   

I dilemmaperspektivet, som är Nilholms bidrag till den specialpedagogiska forskningen, 

ska olika dilemman som uppfattas i verksamheten lyftas fram för att pedagogerna därigenom 

ska kunna förhålla sig till dem. Nilholm skriver att i dilemmaperspektivet är det intressant att 

studera de sociala sammanhang där de uppfattade problemen identifieras, vem som har makt 

att definiera dem och hur de definieras. Ett dilemma i förskolan kan vara den målstyrda 

verksamheten som syftar till att ge barn en likvärdig utbildning, samtidigt som verksamheten 

ska anpassa sig till barnens individuella olikheter. På dilemman finns inga ”rätta” lösningar, 

men i samtal kan pedagogerna tydliggöra dem och därigenom få hjälp att förhålla sig till 

dem. Enligt Nilholm bör pedagogerna fundera över på vilka grunder de tycker som de gör 

och därefter ta ställning till hur de ska handla.35

Resursmässiga förutsättningar 
I detta kapitel behandlar jag frågor kring hur förskolans resursmässiga förutsättningar, på 

kommunal och lokal nivå, kan inverka på den pedagogiska kartläggningen i förskolan. Här 

rör jag mig inom exosystemet i Bronfenbrenners modell. Jag presenterar först litteratur som 

berör strukturella och materiella förutsättningar för pedagogisk kartläggning och därefter 

sådan som belyser frågor kring hur olika yrkesutövare, utanför och inom förskolan, kan bidra 

till pedagogisk kartläggning.  

Strukturella och materiella förutsättningar 
Enligt Björck-Åkesson är den obligatoriska förskolan, barnhälsovården, socialtjänsten (som 

jag ej behandlar i detta arbete) och habiliteringen instanser som arbetar för att ombesörja att 

barn får det stöd de behöver i sin utveckling upp till skolåldern.36  

På Skolverkets hemsida går att läsa om konferensen ”Tänk långsiktigt” med fokus på 

samverkan kring barn och unga.37 Konferensen handlar om gränsöverskridande samverkan 

och förebyggande insatser. Nationalekonomen Nilsson menar att samverkan mellan kommun, 

landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa försvåras av dess organisering. 

Organisationerna fungerar som avskilda, uppdelade ansvarsområden som han liknar vid 

stuprör. En individ som är i behov av samhällets stöd kan behöva uppsöka olika 

professionella i olika ”stuprör”. Kommunen ansvarar både för förskola och skola som 
 

 
 
34 Skolverket (2004). 
35 Nilholm (2007). 
36 Björck-Åkesson (2009) i Sandberg (red). Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd. 
37 Nilsson på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/sb/d/2271/a/12708

http://www.skolverket.se/sb/d/2271/a/12708
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organisatoriskt sett är uppdelade på samma parallella och avgränsade sätt, likt ”sugrör” inuti 

stuprören. Nilsson anser att denna typ av organisation direkt motverkar samverkan vilket 

försvårar målet att stödja de individer som verksamheterna är till för. Han menar att en 

samhällsstruktur uppbyggd på detta sätt resulterar i marginalisering istället för inkludering. 

Lösningen ser Nilsson i ett samhälle där olika verksamheter är organiserade som nätverk och 

där tidiga preventiva metoder prioriteras.38

I en studie av utvecklingsbedömningar av yngre barn skriver Lutz att de kraftiga 

nedskärningar som gjordes i början av 1990-talet samt decentraliseringsreformen medfört att 

resurser till barn i behov av särskilt stöd minskat. Beslut om barngruppers storlek och hur 

ekonomiska resurser ska prioriteras och fördelas sker på kommunnivå och kräver starka 

argument. Medicinska argument tycks ha störst genomslag. När det gäller vilka kriterier som 

ligger till grund för resursfördelning visar Lutz studie att de barn som har medicinsk diagnos 

får stödåtgärder under 50-100 % av vistelsetiden på förskolan. De barn som däremot av 

pedagoger inom förskolan bedömts vara i behov av särskilt stöd har extra personalresurs 

endast under 12-25 % av tiden i förskolan. Lutz skriver att en medicinsk diagnos riskerar att 

medföra att ett barns problematik antas vara tillräckligt förklarad genom denna. Det kan leda 

till att en pedagogisk kartläggning av barnets situation försummas.39 Björck-Åkesson menar 

att barn som har ett diagnosticerat funktionshinder ger familj och skola en ”biljett” till stöd 

från olika instanser, vilket barn utan diagnos inte får tillgång till.40

Personal i externa verksamheter 
Matson m.fl.41 beskriver barnavårdscentralens (BVC) betydelse för barns språk-, tal- och 

kommunikationsutveckling. Enligt Matson m.fl. är barns kommunikativa och språkliga 

utveckling viktig för deras sociala och kognitiva utveckling. Om barnet inte kan samspela 

med sin omgivning kan det leda till ohälsa. Därför är det en viktig uppgift för hälsovården att 

tidigt fånga upp och hjälpa barn som har eller kan tänkas ha problem i sin 

kommunikationsutveckling. BVC genomför hälsoundersökningar vid vissa ”nyckelåldrar” 

och har ansvaret för hälsovården för barn upp till och med sex års ålder. Personal inom BVC 

uppgav förskolan som en betydelsefull samverkanspartner kring barnens språk-, tal- och 

kommunikationsutveckling. Dock var deras uppfattning att BVC ska föreslå åtgärder och 

informera om konstaterade svårigheter till förskolan. Färre än hälften av personalen menade 

 
 
 
38 Nilsson på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/sb/d/2271/a/12708
39 Lutz (2006). Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet. 
40 Björck-Åkesson (2009). 
41 Matson m.fl. (2003). BVC och främjandet av barns språk-, tal- och kommunikationsutveckling. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2271/a/12708


  12  
 
 

                                                

att BVC och andra verksamheter, så som förskolan, kan samverka kring kartläggning. Matson 

m.fl. konstaterar att personalen på BVC behöver stöd i sitt förebyggande arbete med barnens 

språk-, tal- och kommunikationsutveckling. Att de inte har tillräckliga kunskaper antas bero 

på att ämnet inte behandlas tillräckligt i deras utbildning.42  

Landstinget skriver på sin hemsida att barn- och ungdomshabiliteringen informerar och 

utbildar föräldrar och personer inom barnets nätverk och att detta alltid sker i samverkan med 

familjen. Barn- och ungdomshabiliteringen utreder och behandlar barn mellan 0-18 år med 

långvariga eller bestående funktionsnedsättningar, det vill säga barn och ungdomar med 

rörelsehinder, utvecklingsstörning och autism. Verksamhetens mål är att skapa 

förutsättningar för delaktighet i samhället och förbättra livssituationen för barnen. 

Habiliteringspersonalen arbetar i team inom sin organisation där sjukgymnast, arbetsterapeut, 

psykolog, läkare, sjuksköterska, specialpedagog, kurator och logoped kan ingå.43

Lutz menar att de bedömningar som görs av barnhälsovården och barnhabiliteringen ger 

effekter på den pedagogiska verksamheten i förskolan. Däremot påverkar inte 

förskolepedagogers bedömningar av barnens beteende barnhälsovårdens och 

barnhabiliteringens bedömningar av barnet.44  

Personal inom förskolan 

Organisering av arbetstiden och möjligheter att påverka resursfördelningen inom förskolan 

har betydelse för hur pedagogerna ska kunna genomföra pedagogisk kartläggning. 

Skolverkets nationella utvärdering visar att pedagogernas möjligheter att reflektera 

tillsammans varierar. De försöker ofta själva skapa utrymme för detta i verksamheten.45 Men 

för att de verkligen ska hinna reflektera, planera och dokumentera krävs att både tid och 

fortbildning avsätts för ändamålet, något som också Sandberg och Norling understryker.46

Lutz framhåller att möjligheterna för enskilda pedagoger att påverka resursfördelningen 

för barn i behov av särskilt stöd är marginella inom förskolans organisation. Han beskriver 

hur pedagogernas ansökningar om önskat stöd filtreras genom olika personer i 

organisationen, först genom chefen på förskolan som tar ställning till om ärendet ska gå 

vidare och sedan genom biståndshandläggaren som avgör om och hur stöd ska tilldelas.47

 
 
 
42 Matson m.fl. (2003). 
43 Information om verksamheten inom Sveriges landstings barn- och ungdomshabilitering på deras hemsida. 
44 Lutz (2006). 
45 Skolverket (2004). 
46 Sandberg & Norling (2009) i Sandberg (red.) Med sikte på förskolan. 
47 Lutz (2006). 
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Genomförande av pedagogisk kartläggning 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa litteratur som har relevans för förskolepedagogers 

genomförande av pedagogisk kartläggning. Här utgår jag från mikro- och mesosystemet i 

Bronfenbrenners modell. Pedagogisk kartläggning bygger på reflektioner kring observationer 

som görs i verksamheten. Först kommer jag att redovisa olika former av observation och 

reflektion och därefter innehållet i dessa. Jag avslutar kapitlet med att beröra samverkan 

mellan hem och förskola. 

Former för observation och reflektion 
Enligt Bjørndal är observation, reflektion och utvärdering grundläggande i pedagogiskt 

arbete, särskilt i förhållande till barn i behov av särskilt stöd. Då pedagogerna är en del av 

den verksamhet som de observerar eller reflekterar kring intar de ett andra ordningens 

perspektiv. Om däremot en utomstående person observerar en verksamhet rör det sig om 

observation av första ordningen (till exempel när personal från habiliteringen kommer till 

förskolan och observerar, min kommentar).48

Bjørndal skriver att observation i pedagogisk mening är att uppmärksamt iaktta något 

som har betydelse när det gäller att skapa situationer som understödjer lärande. 

Observationen är strukturerad när pedagogen i förväg har avgränsat ett område att observera. 

Vid dessa tillfällen är ett observationsschema där iakttagelser noteras ett viktigt hjälpmedel.  

När däremot en ostrukturerad observation, som har en mer öppen karaktär, genomförs kan ett 

observationsschema snarast hindra pedagogen att upptäcka oväntade faktorer som har 

betydelse för det som studeras. Alla observationer bör enligt Bjørndal registreras på något 

sätt, till exempel genom att skriva anteckningar under aktiviteten, loggbok efter aktiviteten 

eller genom att spela in på video. Bjørndal poängterar att det är viktigt att pedagogen hittar ett 

sätt som passar henne eller honom och att öva på att observera.49

Lutz framhåller att förskolans bedömningar av barnen utgår från personalens 

gemensamma erfarenhet av barns utveckling. Personalen använder därmed en prototyp som 

barnen jämförs med. Enligt Lutz kan detta vara bra då avvikelser härigenom relateras till hela 

gruppen och på så sätts in i ett bredare perspektiv. Det kan dock innebära ett visst godtycke 

då varje grupp definierar sin egen syn på vem som är i behov av särskilt stöd.50

 
 
 
48 Bjørndal (2005). Det värderande ögat. 
49 A.a. 
50 Lutz (2006). 
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Brodin skriver att i förskolan är barn med funktionsnedsättningar, liksom deras 

kamrater, inne i en intensiv period av utveckling inom många olika områden. Barn med olika 

funktionsnedsättningar följer dock inte alltid den typiska utvecklingen för barn i deras 

ålder.51 Det kan vara tecken på att de behöver särskilt stöd. 

 Olika modeller kan fungera som hjälpmedel vid pedagogisk kartläggning. Kylén har 

skapat en helhetsmodell vilken kan vara ett stöd i arbetet med att formulera 

personbeskrivningar som kan ligga till grund för stöd och insatser av olika slag. Syftet med 

modellen är att på ett strukturerat sätt få en helhetsbild av individen utifrån hennes person 

(psykologiska och biologiska aspekter) och den miljö hon lever i (sociologiska och fysiska 

aspekter). Kylén menar att det sker ett dynamiskt samspel mellan dessa olika delar vilket 

leder till utveckling.52 Att arbeta utifrån Kyléns helhetsmodell kräver samverkan mellan olika 

professioner. 

Melin har utformat en delaktighetsmatris som pedagoger kan använda som 

observationsmodell för att kartlägga barns delaktighet i förskolan. Melin skriver att det finns 

olika kulturer i förskolan som pedagogerna måste ta hänsyn till vid pedagogisk kartläggning; 

omsorgs-, undervisnings- och kamratkulturen. Omsorgskulturen handlar om att pedagogerna 

skapar en trygg bas för barnet genom att tillgodose barnets fysiska och psykiska behov. 

Undervisningskulturen innehåller det målstyrda lärandet och i kamratkulturen ingår barnens 

kamratrelationer och lek. En kartläggning utifrån de olika kulturerna kan synliggöra barns 

delaktighetsproblem i olika avseenden och därmed också deras behov av stöd.53

Eftersom människor uppfattar en och samma situation på olika sätt är det, enligt 

Bjørndal, viktigt att kollegor tillsammans reflekterar kring de observationer som genomförs. 

För att detta ska bli konstruktivt fordras att pedagogerna värderar en systematisk insamling av 

data utifrån vissa kriterier och analyserar dessa noggrant. Slutligen utvärderas verksamheten 

genom att ta ställning till om den bör fortsätta som tidigare eller förändras.54

Gjems och Bladini55 skriver att pedagoger ibland behöver hjälp både för att tolka sina 

observationer och för att få tillgång till sin egen kompetens. Pedagogerna kan då samtala om 

begrepp som ingår i deras yrkesspråk och utveckla en gemensam förståelse av dessa. Detta 

förbättrar deras möjligheter att ”tala om samma sak” och på så sätt lyfta fram och formulera 

så kallad ”tyst kunskap”. Därmed kan de få en fördjupad förståelse av olika sammanhang och 
 

 
 
51 Brodin (2008). 
52 Kylén (1986). Helhetsstruktur, helhetsdynamik och helhetsutveckling. 
53 Melin (2009). Barns delaktighet i förskolan. 
54 Bjørndal (2005). 
55 Gjems (1997) Handledning i professionsgrupper; Bladini (2007) i Kroksmark & Åberg (red.). Handledning i 
pedagogiskt arbete. 
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konsekvenser när det gäller egna och andras handlingar och förhållningssätt. Vidare betonar 

Gjems och Bladini att istället för att ge expertråd kan handledaren med frågor utmana 

pedagogernas eget tänkande på ett sätt som vidgar deras perspektiv, i ett andra ordningens 

perspektiv.56 Därför kan handledning i samband med pedagogisk kartläggning ha stort värde. 

En mer renodlad form av andra ordningens handledning, där även handledaren är 

delaktig i arbetet i barngruppen, är den som sker i aktionsforskning57 och ”lärande samtal”58. 

Aktionsforskning och ”lärande samtal” förekommer inom förskolans verksamhet, men jag 

behandlar den inte i detta arbete. 

Innehåll i observationer och reflektioner 

Barnens aktivitet 
I förskolans läroplan, liksom i utvecklingsekologin, beskrivs utveckling som beroende av 

barnens aktiva roll i miljön. I Lpfö 98 står att: 

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.59

Askland och Sataøen poängterar att barn lär sig nya saker och utvecklas genom att utföra 

handlingar tillsammans med andra, genom att utforska, göra erfarenheter och få 

sinnesupplevelser.60 Att se till att detta verkligen sker är därför en av pedagogerna viktigaste 

uppgifter. Brodin påpekar att barnens egen drivkraft att skaffa sig nya erfarenheter oftast är 

tillräcklig, men barn med rörelsehinder kan ha svårt att förflytta sig och att självständigt 

utforska sin miljö. Därför är de ofta beroende av vuxna.61 Ibland kan kompenserande 

åtgärder vara nödvändiga för att barnen ska kunna interagera med kamrater och miljö. I en 

kartläggning av hur barnen agerar i miljön kan individuella och miljömässiga möjligheter och 

svårigheter upptäckas.  

Markström och Halldén62 menar att barn är kompetenta aktörer i förskolan. I samspel 

med kamrater och personal är de medskapare av sin vardag. Barnen använder de sig av olika 

strategier. En strategi är tystnad och undvikande, som innebär att barnen ignorerar 

pedagogens försök att få med dem i aktiviteter. En annan strategi är förhandling, då barnen 

argumenterar och förhandlar för att ”slippa” delta i aktiviteter. En tredje strategi är att 
 

 
 
56 Gjems (1997) Handledning i professionsgrupper; Bladini (2007) i Kroksmark & Åberg (red.). Handledning i 
pedagogiskt arbete. 
57 Läs mer i; Nylund m.fl. (2010). Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt. 
58 Läs mer i; Scherp (2003). Att leda lärande samtal. 
59 Lpfö 98 (2006). Sid. 6. 
60 Askland & Sataøen (2003). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. 
61 Brodin (2008). 
62 Markström & Halldén (2009) i Children & society 23. Sid. 112-122. 
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samarbeta med kompisen för att rädda denne ur en situation, där pedagogens normer och 

regler går emot kompisens vilja.63

Barnens samspel och kommunikation 
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, kan vi läsa:  

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra/.../Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. 64

Nyckelbegreppen här är samspel och kommunikation, vilka i lärandet är integrerade med 

varandra. Askland och Sataøen skriver, med referens till Bowlbys anknytningsteori, att 

samspel som präglas av ett gott känslomässigt klimat är en förutsättning för mänsklig 

utveckling. Enligt Bowlbys teori är barn utrustade med ett biologiskt anknytningssystem och 

då de är otrygga eller stressade signalerar de utifrån detta. Föräldern har i sin tur ett parallellt 

omvårdnadssystem som svarar på barnets signaler. Hur föräldern gör detta har stor betydelse 

för hur barnets anknytning lyckas. Anknytning är således en relationsprocess som sker i 

ömsesidighet. Men barnet utvecklar även anknytningsmönster till andra personer än 

föräldrarna. Inte sällan kan pedagoger i förskolan bli sådana ”ersättningspersoner”. Det är då 

viktigt att dessa är känslomässigt närvarande, tolkar barnens behov och svarar på dem på ett 

för barnet relevant sätt.65

Hagström har, inspirerad av Bowlbys teori, studerat pedagogers arbete på förskolan 

utifrån begreppet kompletterande anknytningsperson. Hon skriver att vissa pedagoger i 

förskolan får den rollen eftersom de har förmåga att ge barnen fysisk och känslomässig 

omsorg, är positivt engagerade för dem och är konsekventa i ett kontinuerligt bemötande av 

dem. Dessa pedagoger har även väl fungerande kontakter med barnets föräldrar.66 Jag skulle 

tro att pedagoger som fungerar på ovan beskrivet sätt är viktiga personer i den pedagogiska 

kartläggningen. 

I FN: s konvention om barns rättigheter står att barn som kan bilda egna åsikter ska få 

föra fram dessa och ha inflytande över sitt liv.67 I Lpfö 98 kan vi läsa att förskolan ska sträva 

efter att varje barn: 

/…/ utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet 
att påverka sin situation.68

 
 
 
63 Markström & Halldén (2009). 
64 Lpfö 98 (2006). Sid. 6 och 10. 
65 Askland & Sataøen (2003). 
66 Hagström (2010). Komplerande anknytningsperson på förskola. 
67 FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 12 paragraf 1. 
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Halldén framhåller att forskning med barnens perspektiv i fokus är nödvändig för att få fatt i 

hur barnen tänker kring och upplever sin vardag. Om vi verkligen vill ta tillvara barnens 

intressen måste vi samtala med dem och lyssna lyhört både på vad de berättar om sina sociala 

och kulturella villkor och hur de uttrycker sina erfarenheter.69

Doverborg & Pramling Samuelsson skriver att barns möjligheter att påverka sin vardag 

och det pedagogiska arbetet i förskolan hänger samman med hur pedagogerna förstår barnens 

tankar vilket kan uppnås genom samtal och mer formella intervjuer.70 Detta kräver 

kommunikativ kompetens. 

För att kommunikation ska uppstå krävs samspel och ömsesidig förståelse mellan två 

människor, enligt Svensson. 71 Verbet kommunicera kommer från latinets ”communicare” 

som betyder ”göra gemensamt”. Linell skriver att kommunikationens form kan vara verbal 

eller icke-verbal. Den verbala kommunikationen består av det vi kallar språk, det vill säga de 

ord och ordkombinationer som vi använder i det talade språket och skriftspråket. Till den 

icke-verbala kommunikationen hör olika uttryck (vokala eller icke-vokala), beteenden, 

mimik, känslouttryck, ”kroppsspråk” och klädsel. Linell delar vidare in kommunikationen i 

fyra olika funktioner: att informera andra, att få andra att göra någonting, att skapa och 

upprätthålla kontakt med andra samt att visa känslor.72

Flertalet barn med kognitiva funktionsnedsättningar har större eller mindre svårigheter 

att kommunicera verbalt.73 Granlund skriver att den som har svårigheter att uttrycka sig med 

talat språk är mycket beroende av andra människor som kan tolka deras kommunikativa 

signaler.74 Furenhed framhåller att det kan vara svårt att förstå människor med kognitiva 

funktionsnedsättningar, särskilt dem som har stora begränsningar, eftersom deras 

kommunikationsutryck kan vara både ovanliga och diffusa.75 Dessutom kan dessa personer 

ofta inte verbalt bekräfta att vi andra förstått dem rätt. I en studie av människor med stora 

kognitiva funktionsnedsättningar beskriver Furenhed deras icke-verbala kommunikation 

utifrån Linells fyra kommunikativa funktioner. Han påpekar att det kan vara svårt att veta 

vilken funktion som de avser i sin kommunikation. Ett läte eller en gest kan vara uttryck för 

olika funktioner. Vill barnet informera om att han är hungrig, vill han få andra att hämta 

vatten, känner han sig ensam och vill ha kontakt eller visar han att han är ledsen? Furenhed 
 

 
 
68 Lpfö 98 (2006). Sid. 11. 
69 Halldén (2003) i Pedagogisk forskning i Sverige. 8 (1-2). Sid. 12-23. 
70 Doverborg & Pramling Samuelsson (2000). Att förstå barns tankar. 
71 Svensson (1998). Barnet, språket och miljön. 
72 Linell (1997). Människans språk. 
73 Brodin (2008); Furenhed (2000). En gåtfull verklighet; Granlund (1992). Flerhandikapp.  
74 Granlund (1992). 
75 Furenhed (2000). 
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delar in de icke-verbala kommunikationsuttrycken i kategorierna ljud-, motorisk- och grafisk 

framställning, vilka är olika lätta att uppmärksamma och tolka. Personerna i Furenheds studie 

använde olika uttryck såsom brummanden eller att inte brumma (ljud). En flicka gjorde en 

rynka mellan ögonen och en annan använde hela kroppen föra att visa vad han ville 

(motoriskt). En man gjorde mönster i raklödder och en pojke använde datorn för att med 

hjälp av bilder uttrycka sina önskningar (grafiskt). Furenheds studie visar dock att ömsesidig 

emotionell förståelse ofta är möjlig mellan personer med svår kognitiv funktionsnedsättning 

och deras närstående.76  

Ibland behöver barn med kognitiv funktionsnedsättning lära sig att använda alternativ 

till talat språk för att kunna kommunicera självständigt, enligt Granlund. Val av 

kommunikationsmedel måste utgå från både individ och miljö. Individuella förutsättningar 

som kognitiva, psykologiska och fysiska faktorer måste vägas in. Men den sociala miljön har 

en avgörande betydelse för att stimulera och svara på kommunikation så att ett språk 

utvecklas. Det är alltså mycket viktigt att människorna i omgivningen lär sig förstå, tolka, 

använda och vidareutveckla kommunikationen tillsammans med de personer som har 

kognitiva funktionsnedsättningar.77

Heister Trygg och Andersson skriver om alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) för personer som har kognitiv funktionsnedsättning. Tecken och bilder som stöd är 

några vanligt förekommande AKK former inom förskolans verksamhet. Tecken som stöd 

bygger på det svenska teckenspråket och vissa ord är förenklade. Dessa utförs samtidigt som 

orden uttalas för att förtydliga de meningsbärande delarna i budskapet. Syftet är att förstärka 

ord i en mening. Förståelsen av ordet kan också öka genom att de visualiseras med hjälp av 

bilder. Vidare kan används konkreta föremål användas som kommunikationsstöd för personer 

på en tidig utvecklingsnivå. En sked kan till exempel signalera att det är matdags. Så 

småningom kanske barnet självt kan visa skeden för att tala om att han är hungrig. Föremålen 

kan omvandlas till fotografier eller bilder om barnet har möjlighet att tolka dessa. En bild är 

mer abstrakt än ett fotografi och ett fotografi är mer abstrakt än ett föremål. Det är viktigt att 

kartlägga hur barnet uttrycker sig (ljud, motoriskt eller grafiskt) och hur barnet tolkar och 

förstår de ”uttryck” eller symboler som används.78

En slutsats av de studier som jag redovisat här är att det är möjligt för pedagogerna att 

genomföra en informativ kartläggning om de skapar en nära relation till barnen, kan tolka 

 
 
 
76 Furenhed (2000). 
77 Granlund (1992). 
78 Heister Trygg & Andersson (2009). 
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mindre vanliga kommunikationsuttryck och dessutom erbjuder dem alternativa sätt att 

kommunicera. 

Samverkan med föräldrar 
Pedagoger i förskolan samverkar i regel med föräldrarna kring barnen för att ta reda på vilket 

stöd de behöver. Enligt Sandberg och Vuorinen sker kommunikation mellan föräldrar och 

personal i formella eller informella samverkansformer. Exempel på informella 

samverkansformer är; ”drop-in”, olika fester samt den ”tamburkontakt” som sker då föräldrar 

lämnar och hämtar sina barn på förskolan. De formella samverkansformerna är till exempel 

utvecklingssamtal, föräldramöten eller föräldrautbildning.79

Samtal används således för att samverka med föräldrar och kollegor kring barnen i 

förskolan. I Lpfö 98 står: 

Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.80

Ohnstad menar att maktaspekten är central i samtal. Det som skiljer ett vanligt samtal från ett 

professionellt är att i det sistnämnda har den ena parten mer formell makt än den andra. Hon 

kallar dessa relationer komplementära. I professionella sammanhang har pedagogen en 

överordnad position och föräldern en underordnad, även om de är beroende av varandra. I 

jämbördiga förhållanden däremot, som till exempel vänner och kollegor emellan, är 

personerna inte i samma utsträckning beroende av varandra. Ohnstad kallar sådana relationer 

symmetriska. Detta är en grov indelning av olika interaktionsformer och relationer mellan 

människor pendlar mellan att vara komplementära och symmetriska. Enligt Ohnstad är makt 

en aspekt som är betydelsefull för hur samtal avlöper. Den som har mest makt får oftast sin 

vilja igenom. Den professionelle måste, förutom att vara medveten om sin position, arbeta 

med sig själv för att göra relationen i samtalet så symmetrisk det går inom ramen för det 

komplementära.81

Ahlefeld Nisser beskriver hur maktaspekten kan behandlas i det hon kallar deliberativa 

samtal. Deliberativa samtal innebär att skilda synsätt och åsikter lyfts fram och diskuteras 

med tolerans och respekt. De som samtalar lyssnar på varandra och strävar efter att komma 

överens, eller är överens om vad de inte är överens om. Alla ska ha rätt att framföra 

avvikande åsikter i vissheten att allas åsikter är lika mycket värda.82

 
 
 
79 Sandberg & Vuorinen (2007). 
80 Lpfö 98 (2006). Sid. 12. 
81 Ohnstad (1993).  
82 Ahlefeld Nisser (2009). 
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I Lpfö 98 står att föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet och skapa gynnsamma förutsättningar för ett livslångt 

lärande. 

Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 
med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara 
med och påverka verksamheten i förskolan.83

Hur samverkan fungerar mellan olika närmiljöer är viktigt för hur barnet kommer att 

utvecklas.  

Björck-Åkesson betonar att i det pedagogiska kartläggningsarbetet ska personer som har 

den vardagliga kontakten med barnet ingå tillsammans med de yrkesverksamma som arbetar 

kring barnet. Detta gäller i första hand föräldrar och andra familjemedlemmar som kan bidra 

med omfattande kunskap om barnet i ett livslångt perspektiv.84 En komplicerande faktor kan 

dock vara att föräldrarna upplever rollen som förälder till ett barn med kognitiv 

funktionsnedsättning som problematisk. Fyhr skriver att föräldrar förväntas vara glada över 

sitt nyfödda barn. De känslor som väcks i förhållande till ett barn med handikapp kan 

upplevas som otillåtna eller förbjudna. Föräldrar har egna förväntningar och drömmar för 

sina ofödda barn men då det föds med en funktionsnedsättning kan dessa kullkastas. 

Föräldrar upplever en förlust av det planerade barnet och sorg över barnets 

funktionsnedsättning. Denna sorg kallar Fyhr den ”förbjudna sorgen”. Sorgeprocessen är 

smärtsam. Det är svårt att acceptera att ”drömbarnet” försvinner. Sorgearbetet underlättas om 

omgivningen inser vikten av att föräldrarna får sörja och att sorgen inte försvinner utan 

ändrar form. Det är enligt Fyhr viktigt att med empati möta människor i sorg genom att 

lyssna. För att kunna hjälpa måste den professionelle vara medveten om sina egna känslor 

inför problematiken, vara medveten om sin position och inte försöka ta över ansvaret. 

Ansvaret för barnet i ett livslångt perspektiv har föräldrarna.85

Rogers skriver att om familjer som fått ett barn med kognitiv funktionsnedsättning inte 

får socialt stöd från vänner och professionella kan hela familjen bli ”handikappad”. Stödet 

kan först bestå i att lyssna på familjemedlemmarnas sorg och ångest över att inte ha fått ett 

”perfekt” barn och när tiden är rätt stödja i planeringen inför framtiden. 86

 
  

 
 
 
83 Lpfö 98 (2006). Sid. 11. 
84 Björck-Åkesson (2009). 
85 Fyhr (2002). 
86 Rogers (2007) i British Journal of Special Education 34:3. Sid. 136-142. 
. 
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Metod 
Jag redovisar först mina forskningsmetodiska val och mitt perspektivval. Därefter redogör jag 

för forskningens tillvägagångssätt, etiska aspekter och avslutar metodavsnittet med en 

metoddiskussion. 

Kvalitativ metod 
Jag har valt en kvalitativ metod i min undersökning, då jag studerar pedagogers subjektiva 

tankar kring och uppfattningar av den pedagogiska kartläggningen. Starrin skriver att 

begreppen kvalitativ och kvantitativ, rent språkligt, kan förklaras som att kvalitet beskriver 

egenskap hos någonting och kvantitet beskriver mängden av denna egenskap. I kvantitativ 

forskning försöker man förklara den objektiva verkligheten, gärna genom tabeller och siffror. 

Man utgår från teoretiska antaganden och söker finna hur dessa ter sig i olika sammanhang i 

en deduktiv, teoriprövande undersökning. I kvalitativ forskning söker man förståelse av 

subjektivt upplevda verkligheter som presenteras främst genom berättelser och ord. Man 

utgår från helheten och har som mål att identifiera variationer, strukturer och processer i det 

som observeras. Forskningsprocessen i kvalitativ forskning är induktiv, teorialstrande eller 

abduktiv där både teoriprövande och teorialstrande faktorer finns med i processen.87 Fejes & 

Thornberg skriver att abduktion är ett mellanting mellan induktion och deduktion där den 

empiriska undersökningen tillsammans med teorin utgör grunden för en slutsats.88 Då jag 

förhåller mig till inhämtad empiri samt utvecklingsekologi som inspirationskälla i analysen, 

blir min forskarprocess abduktiv. 

Pedagogperspektiv 
Att försöka inta en annan människas perspektiv innebär att försöka se hennes verklighet eller 

”sanning” enligt Charon.89 Det är nödvändigt att se ur olika perspektiv för att få en riktig(are) 

bild av olika fenomen. Jag studerar pedagogernas perspektiv. Anledningen till att jag valt ett 

pedagogperspektiv är att de arbetar nära barnen med funktionsnedsättningar i förskolan. 

Deras roll som pedagog, deras relation till barn och föräldrar samt deras vardagliga kontakt i 

olika aktiviteter tillsammans med barnen ger dem möjlighet att uppfatta olika behov hos barn 

och miljö. Detta är nödvändiga förutsättningar för en insiktsfull pedagogisk kartläggning. För 

 
 
 
87 Starrin (1994) i Starrin & Svensson (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
88 Fejes & Thornberg (2009) i Fejes & Thornberg  (red.). Handbok i kvalitativ analys. 
89 Charon (2006). Symbolic interactionism. An introduction, an interpretation, an integration. 
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mig som specialpedagog är det viktigt att försöka se deras verklighet för att på så sätt kunna 

arbeta kring fenomenet. 

Intervju som empirisk metod 
Mitt syfte att ta reda på pedagogers beskrivningar av ett fenomen motiverar intervju som 

datainsamlingsmetod. Kvale använder metaforerna resenär eller malmletare för forskarens 

intervjustrategier, vilka uttrycker olika positioner i insamlingen av data. Forskaren som 

malmletare försöker upptäcka och förklara den objektiva sanningen som döljer sig hos 

intervjupersonen. Forskaren som resenär gör tillsammans med intervjupersonen en resa där 

en subjektiv sanning försöker förstås och berättas vid resans slut.90 Mitt förhållningssätt till 

intervjuerna liknar metaforen resenär. Jag vill ta del av intervjupersonens beskrivningar och 

utifrån dessa få en bild av deras uppfattningar. Genom de olika uppfattningarna har jag 

möjlighet att få en mer komplett bild av pedagogisk kartläggning. Antagandet att människors 

olika uppfattningar utgör helhetsbilden av ett fenomen innebär att det inte finns någon absolut 

sanning.  

Urval av informanter och genomförande av intervjuer 
Jag tog kontakt med en övergripande stödsamordnare i de kommuner jag valt för min 

undersökning, förklarade syftet med studien och bad om förslag på lämpliga intervjupersoner. 

Stödsamordnaren tog i sin tur kontakt med chefer som ansvarade för verksamheter inom mitt 

forskningsområde. Efter pedagogernas medgivande fick jag e-post från chefen om vilka 

pedagoger som var intresserade av att bli intervjuade. Jag ringde upp de intresserade 

pedagogerna för att berätta mer kring studiens syfte och e-postade ett missiv91 kring 

tillvägagångssättet under intervjuerna. Därefter fick de ta ställning till sitt fortsatta deltagande 

i studien. Att på detta sätt låta nyckelpersoner välja intervjupersoner till en studie kallar 

Bryman för ett snöbollsurval.92

Två kommuner från södra Sverige är representerade i studien och förskolorna ligger i 

olika socioekonomiska områden. De fem pedagoger som valde att delta i studien var mellan 

35 och 55 år och arbetade i barngruppen tillsammans med sitt arbetslag. Barnen på deras 

avdelningar var mellan ett och fem år och i barngrupperna fanns ett eller flera barn med 

funktionsnedsättningar. 

 
 
 
90 Kvale (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
91 Se missiv, bilaga 1. 
92 Bryman (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 
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Jag genomförde fem intervjuer som var och en omfattade cirka en timme. Som stöd vid 

intervjuerna använde jag en intervjuguide93 för att få med de områden som jag önskade få 

belysta. Denna intervjuform kallar Bryman för semistrukturerade intervjuer. Jag lät den 

första öppna frågan vägleda konstruktionen av följdfrågor. Svaret på frågan speglar om den 

innehållsmässigt uppfattats på ett relevant sätt.94

Bryman rekommenderar att man gör en provintervju, vilket jag gjorde för att se om 

mina frågor var relevanta och begripligt utformade.95 Efter provintervjun omformulerade jag 

några frågor i intervjuguiden. Dock var min uppfattning av provintervjun att den förtjänade 

att tas med i studien. Ett uppföljningstillfälle skedde via e-post där resultatets teman 

sammanfattats. Intervjupersonerna fick ta ställning till om de kände igen sig i materialet. 

För att pedagogerna skulle känna sig avspända i intervjusituationen fick de välja en 

ostörd plats på sin förskola som de ansåg vara lämplig. Jag poängterade att intervjun skulle 

genomföras i samtalsform vilket uppgavs som positivt efter intervjun. Jag angav ramen för 

intervjun, syfte, tidsåtgång samt hur jag skulle hantera intervjun i resultatet. Intervjuerna 

inleddes med en presentation av mig själv och min förförståelse. Jag avslutade med att lämna 

utrymme för pedagogernas egna reflektioner kring hur de uppfattat intervjuns innehåll och 

form. 

För att visa att tolkningen av empirin återges utifrån de intervjuades uppfattningar 

skriver Larsson att citat bör användas i resultatet.96 Under intervjusituationen kargjordes detta 

vilket gav anledning att diskutera etiska aspekter kring hur pedagogerna skulle citeras samt 

vilken information om barn och föräldrar som skulle återges. 

Bearbetning av empiriskt material 
Jag använde bandspelare vid intervjuerna vilket enligt Larsson underlättar arbetet med 

intervjuerna. Det finns svårigheter i att endast anteckna, då fraser eller innehåll i berättelser 

inte uppfattas eller hinner skrivas ner. Materialet transkriberades i snar anslutning till 

intervjun.97 Analysen som fortsatte ”på kammaren”, efter att materialet var inhämtat, utgick 

från tre av de fyra faser som Alexandersson beskriver; att bekanta sig med materialet, 

uppmärksamma likheter och skillnader, kategorisera uppfattningar samt analysera strukturer 

i kategorisystemet. Kategorierna kan behandlas antingen som jämbördiga eller som mer eller 

 
 
 
93 Se intervjuguide, bilaga 2. 
94 Bryman (2002).  
95 A.a. 
96 Larsson (1986). 
97 Bryman (2002). 
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mindre utvecklade.98 Jag tillåter mig att inte genomföra den sista fasen samt att förhålla mig 

till temaområden istället för kategorier. 

Jag började med att läsa genom de transkriberade intervjuerna och skapa mig en 

uppfattning om betydelsefulla delar i materialet. Jag klippte ut dessa delar och sorterade 

urklippen under tillfälliga rubriker, vilka jag uppfattat i materialet. I analysen använder jag 

jämbördiga teman istället för kategorier vilket enligt Szklarski är ett sätt att systematisera 

empirin. Teman är inte strikt avgränsade från varandra utan mer eller mindre integrerade med 

varandra.99

Etiska aspekter 
I detta arbete beaktas Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra allmänna 

huvudkrav på forskning: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte och att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan om de önskade utan att förklara varför. De informerades om att jag gör vad 

jag kan för att pedagoger och barnen de talar om ska vara anonyma samt att 

intervjumaterialet endast kommer att användas i min studie och inte spridas för andra 

syften.100

Mina fem intervjupersoner har alla fått kvinnonamn. Då kvinnliga pedagoger utgör 

majoriteten i förskolan innebär detta en ökad grad av anonymisering. De barn pedagogerna 

talar om har anonymiserats ytterligare genom att begreppet flicka respektive pojke har bytts 

ut i några fall samt att inga ingående beskrivningar av diagnoser förekommer. Dock talar vi 

vid något tillfälle om diagnosen cerebral pares, men då i generella termer. 

I resultatet används citat för att försöka återge pedagogernas beskrivningar. Under en av 

intervjuerna lyftes en etisk fråga fram som gällde hur jag skulle citera i min text. 

Intervjupersonen var medveten om att min citering kan framställa henne och det som 

avhandlades på ett sätt som hon inte avsett. Jag hoppas att jag genom min överföring från 

talspråk till skriftspråk kan ge en, så långt det är möjligt, korrekt bild av pedagogernas 

beskrivningar av hur de tar reda på vilket stöd barnen behöver på förskolan. En sådan 

överföring är också nödvändig för att texten ska bli lättläst.  

 

 
 
 
98 Alexandersson (1994). 
99 Szklarski (2009) i A qualitative research methodology concerning children and their education.  2, 9-19. 
100 Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
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Metoddiskussion 
I min abduktiva forskningsprocess har den utvecklingsekologiska modellen fungerat som 

teoretiskt perspektiv. Teorin har gett mig möjlighet att upptäcka faktorer i de olika 

utvecklingsekologiska systemen utifrån mitt empiriska material. 

Kontaktpersonerna som initierade mitt ”snöbollsurval” svarade snabbt och engagerat på 

mina frågor. Att använda kontaktpersoner i chefsställning kan innebära en filtrering av 

informanter som medvetet eller omedvetet önskas lyftas fram. Dessutom är tillgången på 

intresserade pedagoger en faktor som naturligtvis påverkar urvalet. Min uppfattning är att 

kontaktpersoner och pedagoger varit engagerade och ärliga i sin kontakt med mig. 

Min ambition var att pedagogerna, utan att förbereda sig på intervjutillfället och på så 

sätt ”läsa på”, skulle beskriva hur de arbetade med pedagogisk kartläggning. Pedagogerna 

hade svårt att förhålla sig till själva begreppet pedagogisk kartläggning. Men då de berättade 

om hur de arbetade för att ta reda på vilket stöd de skulle ge barnen gav de ändå en bild av 

hur de arbetade med pedagogisk kartläggning. Svårigheten att förhålla sig till begrepp som 

förstås på olika sätt kan innebära svårigheter i kommunikationen. Jag har i min analys haft 

svårt att särskilja pedagogernas faktiska arbete med barnen och deras kartläggningsarbete. 

För att konfirmera att min tolkning av intervjuerna utgick från informanterna följde jag 

upp intervjuerna vid ett särskilt tillfälle via e-post där mina temasammanfattningar 

redovisades. Pedagoger uppgav att de kände igen sig i min tolkning vilket jag uppfattar som 

att jag lyckats fånga deras beskrivningar. 

De intervjuade pedagogerna och jag har pedagogisk yrkesbakgrund och erfarenhet från 

förskolans verksamhet vilket kan vara både positivt och negativt i analysarbetet. 

Förförståelsen kan göra att jag tolkar in mer än vad intervjupersonerna avser med sitt 

uttalande. Jag försökte förhålla mig till detta under intervjuerna genom att ställa följdfrågor 

på det jag i stunden trodde att jag förstod. Larsson menar att forskarens förtrogenhet och 

förförståelse är en förutsättning för att kunna tolka empirin och för att ha förståelse för det 

fenomen som studeras.101 Larsson skriver: 

Talesättet, att den som står utanför en verksamhet kan se med friska ögon, är ur denna 
synvinkel tvivelaktigt. Snarare är det väl bristen på utblickar än förtrogenheten, som gör 
dem ”blinda”, som befinner sig mitt i verksamheten.102

 
 
 
101 Larsson (1986). 
102 Larsson (1986). Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Sid. 23. 
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Det Larsson beskriver som utblickar tolkar jag som perspektiv. Utvecklingsekologin 

fungerade som en perspektivvidgande modell för mig då jag reflekterade utifrån de olika 

systemen. 

Mina fem intervjupersoner har gett mig en bild av fenomenet pedagogisk kartläggning. 

Med tanke på det begränsade antalet intervjupersoner blir urvalet av dessa desto viktigare. 

Pedagogerna i min studie uppfattar jag som engagerade i sitt arbete kring barnen och i sin roll 

som informanter. De gav mig ett omfattande och innehållsrikt empiriskt material. 

När det gäller generaliserbarheten gör mitt resultat endast anspråk på att skildra de 

intervjuade pedagogernas beskrivningar och uppfattningar. Dock menar jag att de studerade 

pedagogernas beskrivningar och uppfattningar förmodligen avspeglar fler pedagogers tankar 

och arbete kring pedagogisk kartläggning. Resultatet kan därmed, med försiktighet, 

generaliseras till andra pedagoger i förskolans verksamhet. 
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Resultat 
Läsaren kommer att möta Mariett, Hanna, Lollo, Yvonne och Ylva. De beskriver sitt arbete 

med den pedagogiska kartläggningen utifrån fyra teman; observation, reflektion, samverkan 

och fortbildning. Under intervjusamtalen fokuserar pedagogerna olika mycket på olika sätt att 

ta reda på vilket stöd barnen behöver på förskolan. Därför kommer vissa pedagoger att citeras 

mer och andra mindre under de olika temana. Pedagogernas beskrivningar och uppfattningar 

kan vara delade av alla, många, få eller endast av en. Jag avser inte att lägga fram ett mer 

eller mindre giltigt ”svar” varför jag väljer att presentera beskrivningar och teman som 

jämbördiga. Temana interagerar med varandra på olika sätt. Om exempelvis fortbildning ges 

till pedagoger kan det påverka deras observationer på olika sätt. Pedagogers observationer 

kan leda till att arbetslaget får handledning vilket i sin tur kan påverka vilka arbetsmetoder 

som används i barngruppen och så vidare. 

Modellen nedan visar resultatet av min analys av intervjumaterialet utifrån temana; 

observation, reflektion, samverkan och fortbildning. Temana innehåller pedagogernas 

beskrivningar av hur de arbetar med pedagogisk kartläggning, vilka som deltar i 

kartläggningsprocessen samt vad som kartläggs. Olika förutsättningar anger ramen för 

pedagogernas arbete med kartläggningen och utgörs av ideologiska och resursmässiga 

aspekter utifrån de svårigheter och möjligheter som pedagogerna beskriver. 

 

 

Observation
i barngruppen Samverkan

Reflektion
i arbetslaget och med 

specialpedagog
Fortbildning

Form     Innehåll Föräldrar Barnhab BVC Utanför     Inom 
tjänsten    tjänsten

Förutsättningar

Form     Innehåll

 
 

Figur 2. Pedagogisk kartläggning i förskolan kring barn med funktionsnedsättningar utifrån fem pedagogers 
beskrivningar av; möjligheter och svårigheter i arbetet med pedagogisk kartläggning (förutsättningar), hur de 
arbetar, vilka som deltar samt vad som kartläggs (teman). 
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Observation 

Observationernas form 
Pedagogerna i studien berättar att de gör observationer i sin förskoleverksamhet för att ta reda 

på vilket stöd de ska ge till barn med funktionsnedsättningar. Jag väljer att, utifrån Bjørndal, 

dela in observationerna i ostrukturerade respektive strukturerade.103

Ostrukturerade observationer 

De ostrukturerade observationerna har ett öppet och utforskande syfte där pedagogerna inte 

avgränsar särskilda fenomen för sina iakttagelser. Sådana observationer fungerar som en 

naturlig del av deras vardagsarbete. Som Mariett uttrycker det: 

Observera, observera, observera, hela tiden. 

Hur observationer av detta slag dokumenteras är olika. Antingen görs anteckningar under 

aktiviteternas gång eller så görs de efter dagens slut. Då jag frågade Mariett hur hon vet vilket 

stöd som passar barnen svarar hon: 

Jaa det är ju genom dagliga observationer. Man ska vara jätteobservant. Jag brukar skriva 
dagbok och alla andra kollegor skriver sina anteckningar. 

Några av pedagogerna menar dock att de ostrukturerade observationerna inte dokumenteras i 

tillräcklig omfattning. Yvonne säger: 

Vi skriver en del, det gör vi. Men där skulle vi nog behöva bli bättre. För vi är ganska bra 
på att prata om det utan att skriva, att vi tänker och reflekterar över vissa saker, men inte 
får ner det i en dagbok eller loggbok.  

Min tolkning är att rutiner och metoder för ostrukturerade observationer där helheten 

observeras i stort sett saknas. Däremot dokumenteras alltid de observationer som knyts an till 

olika typer av observationsunderlag.  

Strukturerade observationer 
När det handlar om strukturerade observationer har pedagogen i förväg avgränsat ett område 

att observera och använder också observationsunderlag som grund. Sådana observationer 

görs inför föräldrasamtal vilka också alltid dokumenteras. På flera förskolor används ”tidig 

registrering av barns språkutveckling” (TRAS) som ett verktyg för att kartlägga barns 

språkutveckling och som utgångspunkt för samtal kring barnens stödbehov.  

 
 
 
103 Bjørndal (2005). 
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Strukturerade observationer genomförs också inför de möten då åtgärdsprogram 

upprättas. Då används ett dokument som utformats på kommunal nivå och som också 

fungerar som underlag för samtal med föräldrar och specialpedagog. Ylva berättar: 

Sen har vi regelbundna samtal med de barn som har åtgärdsprogram. Föräldrarna, jag 
som pedagog och oftast är vår specialpedagog med. Ibland är rektor också med och om 
det är någon annan som är inblandad är de också med. 

Jag frågar Hanna om hon skriver åtgärdsprogram och hon svarar: 

Ja det gör vi på de här två barnen. I övrigt är det inget barn vi skrivit på, om det inte är 
några speciella problem. Det finns ju mallar som kommunen skrivit ut. Vad som bör ingå 
och vad man bör tänka på. Hur barnen fungerar på individ och gruppnivå. Och det ska 
handla om olika situationer.  

Det är självfallet viktigt att förstå de mallar som ska användas. Yvonne säger: 

Mallen var lite svår i början, eftersom vi har ju inte gjort så innan, det var svårt att 
komma in i det där tänket, hur det påverkar individ, grupp och organisation. 

I dokument som är kopplade till åtgärdsmöten anser pedagogerna att barnens intressen och 

resurser är viktiga att beskriva för att ett relevant stöd ska kunna utformas. Yvonne påpekar: 

Det är ju jätteviktigt för barnet självt att vi uppmärksammar deras positiva sidor, precis 
som hos vilket annat barn som helst. Jag tror också det är viktigt för föräldern att se att 
det här fungerar bra. Och att man får jobba med det man är lite bra på och göra det man 
tycker är roligt. 

Slutligen gör pedagogerna strukturerade observationer inför de utvecklingssamtal som de har 

med föräldrarna i rollen som ansvarspedagog/mentor. Pedagogerna berättar att de har 

utformat ett lokalt dokument som underlag för dessa. Enligt Hanna är utvecklingssamtalen 

viktiga för att ta reda på vilket stöd barnen behöver på förskolan: 

Jag menar man tar ju reda på, själv så gör man ju observationer på det här ansvarsbarnet 
och ser hur barnet fungerar i olika situationer. Och gör en egen bedömning av det, och 
sen har man ju skickat med föräldrarna frågor och tankar hem som man får ta del av då. 
Och så ser man hur det där stämmer överens med min uppfattning och förälderns 
uppfattning. 

I samtalen delger pedagog och förälder sin bild av barnet. Pedagogerna ger en återblick till 

föregående samtal, reflekterar över nuläget och gör upp en plan för hur framtiden ska kunna 

gestalta sig på ett bra sätt för det enskilda barnet. 
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Observationernas innehåll  
Då pedagogerna uppger att kartläggningen ska innehålla observationer på individ-, grupp- 

och organisationsnivå väljer jag att strukturera följande avsnitt utifrån dessa nivåer. 

Individnivå 
På individnivån observeras barnens motorik, beteenden, aktiviteter, intressen och tal och 

språk. Om barnen uppvisar svårigheter inom något av de tidigare nämnda områdena uppfattar 

pedagogerna detta som ett tecken på att barnen behöver särskilt stöd.  

Lollo menar att motoriska svårigheter uppmärksammas i barnets vardagsaktiviteter: 

Men han behöver ju (stöd) både finmotoriskt och grovmotoriskt. Bara det här att ta sig 
upp och ner från en stol, ta på sig kläder, ta av sig kläder. 

Vidare berättar pedagogerna att de observerar avvikande beteenden hos barnen, särskilt om 

de skiljer sig från andra barns i gruppen. Det kan till exempel gälla utagerande beteende. 

Mariett berättar att hon avleder ett barn som beter sig aggressivt genom att; 

…ta i handen och hitta på någonting annat, till exempel pussla. 

 Hon menar att genom att erbjuda en aktivitet som barnet intresserar sig för kan det 

aggressiva beteendet avta. Men avvikelser kan också gälla socialt samspel. Yvonne resonerar 

kring detta: 

Egentligen jobbar man ju efter en mall i förskolan. Man har sina mål med att barnen ska 
lära sig detta, och man gör ungefär på detta sättet. Ibland finns det ju barn som det inte 
går att göra precis på det sättet. Barnen ska lära sig ha så bra socialt samspel som möjligt. 
Och sen när man kommer till barn som det inte riktigt är naturligt för, då måste man ju 
hitta ett annat sätt.  

Enligt pedagogerna finns det också anledning att notera om ett barns beteende förändras på 

ett sätt som tyder på att utvecklingen stannat upp eller gått tillbaka. Lollo säger: 

Vi har märkt på honom att han stannat upp. Alltså, han har ju varit så framåt och velat så 
mycket och nu har vi upptäckt att han har backat lite. 

När det gäller observationer kring tal och språk uppger pedagogerna (som jag nämnt tidigare) 

att de bland annat använder kartläggningsmaterialet TRAS. Yvonne berättar:  

Det är ju ett sätt att kartlägga barnets språk och begreppsuppfattning/…/Vi startade med 
våra 07: or, för två år sedan. Tanken är väl att vi ska göra det med alla barn men vi har 
fått börja så här. 

Med hjälp av detta material gör pedagogerna observationer av enskilda barn i olika 

kommunikativa avseenden; samspel, uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, 

uttal, ordproduktion och meningsbyggnad. Därefter diskuterar pedagogerna tillsammans fram 

en gemensam uppfattning som antecknas i ett särskilt observationsschema.  
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Ett dilemma som pedagogerna beskriver är att å ena sidan arbeta utifrån de normativa 

mallar som gäller på förskolan och å andra sidan respektera barnens olikheter. Ylva menar 

att; 

…man måste ju få vara annorlunda också! 

Gruppnivå 
På gruppnivån observeras barnens samspel och relationer med andra barn och vuxna. Mariett 

angriper sitt uppdrag att stimulera barns kommunikationsutveckling samt samspel mellan 

barnen på följande sätt: 

Vi började teckna men det var lite för torrt för honom. Han använde bilder men han var 
inte riktigt koncentrerad. Men så tänkte jag att jag kanske ska använda datorn! Det 
kanske är någonting som lockar honom. Och det var det. Efter tre, fyra månader kom 
några ord och sedan flera ord och han började prata. Han hittade program, laddade ner 
program och hjälpte andra barn. Det utvecklade hans samspel med andra barn! 

Det är tydligt att det krävs lyhördhet och envishet av pedagogerna för att hitta metoder och 

material som fungerar ihop med det enskilda barnet. 

En uppfattning som kommer fram i intervjuerna är att kommunikation mellan barn 

under lek är extra känslig. Barn använder då olika strategier för att försöka göra sig förstådda 

men om de inte lyckas reagerar de på olika sätt. Mariett konstaterar:  

Om ett barn saknar språk så uppstår frustration kring kommunikationen både med vuxna 
och barn. Barn blir speciellt irriterade när de vill leka med andra barn, jämnåriga, och inte 
kan kommunicera. 

Genom att observera barnen när de leker får pedagogerna en uppfattning om hur deras 

kommunikation fungerar och kan utifrån detta reflektera kring hur stöd kan formas. 

Det händer ofta att det inte går att genomföra de aktiviteter som planerats eftersom ett 

visst barn fungerar dåligt tillsammans med övriga barn. Det är då enligt Mariett nödvändigt 

att ändra aktiviteter eller gruppkonstellationer: 

Rörelsen (motorikpasset, min kommentar) funkade nästan aldrig med gruppen. Men när 
jag var ensam med henne och ett barn till funkade det perfekt! Då började hon hoppa på 
studsmattan och klättra på ribbstolen och göra så mycket hon kunde. Men i stora gruppen 
fungerade det aldrig, barnet kände sig helt vilse och försökte hitta ett hörn att gömma sig 
i.  

Att observera hur förändringar av detta slag kan påverka barnet ger viktig information när 

stöd planeras. 
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I förskolan är en lockande och inspirerande miljö eftersträvansvärd. Små barn utan 

funktionsnedsättningar lär sig att agera i olika miljöer vilket barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar inte alltid gör. De kan till och med bli destruktiva, vilket Hanna 

beskriver för mig: 

Som ett exempel, så plockar och river den här flickan ner precis allting. Och det är 
jättesvårt att hantera på ett bra sätt. För de andra barnen behöver ha saker framme för att 
kunna leka sina lekar, och sen river hon och kastar bort allting. Och det tycker jag är ett 
dilemma, ett stort, stort dilemma. 

Generellt tycks gälla att pedagogerna observerar barnens funktionshinder lättare ju äldre 

barnen blir. Det visar sig att någonting inte stämmer i deras utveckling när de jämnåriga 

barnen ”växer ifrån” dem. Ylva säger om en pojke på hennes förskola att: 

Det blev mer och mer tydligt ju äldre han blev. 

Barnen själva blir också alltmer medvetna om sitt funktionshinder ju äldre de blir. 

Pedagogerna kan observera effekterna av att barn med funktionsnedsättningar jämför sig med 

sina kamrater. Att förstå att andra kan, men att man inte själv kan beskriver Lollo som en 

problematik för ett av barnen i hennes barngrupp: 

Förut när hon var mindre kunde hon ta emot hjälp från oss, utan att hon tyckte att det var 
så konstigt. För barnen i hennes ålder fick hjälp. Men nu så märker hon att de jämngamla, 
de kan klara av vissa saker hur lätt som helst, men hon behöver hjälp i det. Och vi har 
känt att när hon blir ledsen för saker så skyller hon på någonting annat, som inte har med 
saken att göra. 

Organisationsnivå 
Mariett beskriver barngruppens storlek som en faktor att ta hänsyn till före barnets placering 

på förskolan. De organisatoriska förutsättningarna kan missgynna personalens möjligheter att 

arbeta kring barnens utveckling: 

Om jag får ett barn som har autism och utvecklingsstörning i en grupp med 24-25 barn, 
det är ingen bra miljö för ett sånt barn att vistas i. Det handlar om pengar och om 
resurser. Från kommunens sida verkar det som att lite pengar, lite resurser men mycket 
arbete gäller. 

För att kunna utforma stöd för individuell träning utifrån barnets behov och miljöns 

förutsättningar, särskilt i en situation som ovan, krävs att personalen planerar. När ett barn 

med funktionsnedsättningar placeras på en förskola säger Mariett att: 

För det första gör vi (personal, min kommentar) en bra struktur mellan oss själva. Vi 
fördelar vårat arbete och delar upp vårat ansvar. 
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Hanna menar att en strukturerad verksamhet gynnar arbetet, det gäller både barnets 

utveckling och arbetslagets möjlighet att genomföra övningarna:  

Då föreslog jag att vi kunde schemalägga träningstiden så att han verkligen får den här 
tiden med en personal. Och att det är två personal som tränar honom, så att han inte får 
för många möten. Alla gör vi ju på lite olika sätt ändå, när vi utför en övning.  

Pedagogerna konstaterar att de på grund av resursbrist inte alltid kan låta barn med 

funktionsnedsättning göra samma saker som deras kamrater. Ylva exemplifierar detta: 

Vi gjorde bilder som passade våran gård. Vissa saker tog vi faktiskt bort, det var 
rutschkana. Det visste vi ju att han ville åka, men vi orkade ju inte. När den bilden fanns 
där så ville han ju åka, och då fick han ju åka. Men vi klarade ju inte av alla dessa lyft till 
sist. Det blev väldigt tungt för oss. Då fick han välja andra saker han ville göra. 

Pedagogerna i min undersökning observerar hur planerade stödinsatser fungerar i förhållande 

till befintliga resurser. 

Sammanfattning av temat observation 
Observationer är ett sätt för pedagogerna i min studie att ta reda på vilket stöd de ska sätta in 

eller hur de kan förändra verksamheten. Observationerna syftar till att försöka få syn på hur 

barn och barngrupp interagerar, tänker och fungerar i vardagssituationer och planerade 

aktiviteter. För att kunna genomföra dessa menar pedagogerna att goda relationer med barnen 

genom daglig samvaro är en förutsättning.  

De ostrukturerade dagliga observationerna fokuserar helheten i vardagsarbetet kring 

individ och grupp. Antingen har pedagogerna egna sätt att dokumentera dessa eller så 

dokumenteras de inte alls. Däremot leder observationerna oftast till samtal och reflektioner 

med kollegor, vilket jag behandlar ytterligare i efterföljande tema. 

Inför åtgärdsmöten och utvecklingssamtal kompletteras de ostrukturerade 

observationerna med strukturerade. Till dessa har pedagogerna olika dokument att utgå från. 

Inför åtgärdsmöten används således dokument som utformats på kommunal nivå för 

förskolans verksamhet i den aktuella kommunen. Inför utvecklingssamtalen används däremot 

lokala dokument som är framtagna vid varje enskild enhet eller förskola. Ett 

observationsmaterial (TRAS) tas i bruk för att kartlägga enskilda barns språkutveckling. 

Dokument kan enligt pedagogerna fungera som en resurs vid den pedagogiska 

kartläggningen, förutsatt att de förstås. 
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Reflektion 
Reflektion sker dagligen i informella möten mellan pedagogerna, men också i formella 

sammanhang som handledning och konsultation. Detta utgör reflektionernas form. 

Reflektionernas innehåll bygger på ovanstående tema, observation. 

Reflektionernas form 
Reflektion kring verksamheten under arbetes gång sker dagligen i informella möten mellan 

kollegor, eller som Yvonne uttrycker det: 

Sen får man ju göra det i farten.  

I formella möten kan arbetslaget gemensamt reflektera, planera, dokumentera och utvärdera 

sitt arbete i barngruppen. Lollo säger: 

Vi planerar ju en gång i veckan, 45 min varje vecka. Då sitter vi tre i mitt arbetslag ner. 
Då kan man ta upp saker som händer kring barnen. Och om det är någonting speciellt. 

En uppfattning som Mariett uttrycker i mina intervjuer är att arbetet kring barn med 

funktionsnedsättningar är komplext och att pedagogerna ibland inte vet hur de ska gå tillväga 

och det kan medföra att de känner sig otillräckliga: 

Ibland är det slut på idéer. Man vet inte vad man ska göra, man har använt alla 
möjligheter. Ibland känner man att när man söker hjälp, när man pratar med en 
specialpedagog kanske, så säger de prova det här eller det här. Det finns ingen schablon. 
Man (pedagogen) ska vara så kreativ i sitt tänkande och själv komma på någonting nytt.   

Pedagogerna i studien berättar hur värdefullt det är att få hjälp genom gemensam 

handledning. Det framkommer att denna finns i två olika former. Den ena vill jag beteckna 

som konsultation där externa yrkeskategorier som psykolog och logoped deltar. Mariett 

säger: 

Sedan har vi samarbete med habiliteringen, vi får tips och idéer, logopeden kommer och 
vi får lite material. 

Konsultationen är kortsiktig och har fokus på ett bestämt problem och här fungerar konsulten 

som expert. Den avslutas när problemet är löst. 

Den andra reflektionsformen betecknar jag som handledning då pedagoger handleds av 

en specialpedagog med pedagogisk yrkesbakgrund. Lollo berättar att hennes arbetslag har 

tillgång till en sådan intern resurs: 

Vi har ju haft tur att ha en specialpedagog som handledare. Hon har fungerat som vårat 
bollplank, mentor. Då har vi kunnat ta upp frågor om barn som vi har funderingar kring. 
Då har ju hon varit vårt verktyg som har fått in oss på rätt spår, vart vi ska få hjälp med 
de här barnen. Vi har fått kontakt med stödsamordnare och psykolog tack vare henne.  
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Vid handledning är perspektivet långsiktigt och hela arbetssituationen diskuteras. 

Handledaren ansvarar för samtalet medan pedagogerna är experter genom sitt arbete.  

I intervjusamtalet hänvisar Hanna till en tidigare arbetsplats där hon hade tillgång till ett 

team som arbetade kring problem som uppstod på förskolan: 

Jag känner att det är viktigt att det finns ett nätverk för förskolan/…/Det finns perioder då 
man känner att det kvittar vad man än gör så känns det inte riktigt bra för något av 
barnen. Men man får försöka se möjligheter ändå.  

Hanna jämför teamet, eller nätverket för förskolan, med skolans ”elevhälsa”. Teamet 

fungerade som en resurs för reflektion vilket Hanna saknar i den förskoleenhet där hon nu 

arbetar. 

Reflektionernas innehåll 
Mariett menar att hon och hennes arbetslag försöker att ta reda på vad som kan utgöra ett 

relevant stöd för barn med funktionsnedsättningar i hennes barngrupp genom att de först gör 

observationer av verksamhet och arbetssätt och sedan reflekterar tillsammans: 

Sedan (efter observationerna, min kommentar) brukar vi diskutera och sammanställa. Då 
känner vi att här någonstans hittar vi barnets behov. Och så ska vi jobba. 

I diskussioner kan tydligen en gemensam förståelsegrund utvecklas. Pedagogerna berättar 

också att de reflekterar kring sin egen pedagogroll. Yvonne säger: 

Vi är rätt bra på i vårat arbetslag just nu på att reflektera. Vad är det som händer här? Vad 
är det vi ser? Vad är det vi hör? Och prata om det. Och hur ska vi göra vidare? Är det ok 
att göra på detta sätt eller är det inte ok? 

Ingen av deltagarna uppger dock att de använder någon medveten strategi för att observera 

det egna agerandet. Samarbetets roll för reflektion beskrivs av Ylva: 

Det är ju också viktigt att kunna reflektera tillsammans med de man jobbar med. Man är 
ju ändå ett arbetslag och vi måste kunna samarbeta. 

En uppfattning som framfördes av mina informanter är att goda relationer mellan dem som 

ingår i arbetslaget möjliggör insiktsfulla reflektioner. 

Sammanfattning av temat reflektion 
Pedagogerna i studien reflekterar tillsammans i arbetslaget för att skaffa sig en gemensam 

förståelse av barnens stödbehov. Troligen dominerar de reflektioner som görs under det 

löpande dagliga arbetet i barngruppen, även om dessa fått ett minimalt utrymme i min analys. 

Det är visserligen svårt att ”kvantifiera” förekomsten av sådana och det har inte heller varit 

min avsikt att göra det. Men utifrån min egen erfarenhet av arbete inom förskolan vågar jag 

anta att sådana informella reflektioner är mer omfattande än de som äger rum under 

pedagogernas formella mötestid.  
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Andra former av reflektion sker i samband med konsultation och handledning av 

specialpedagog inom förskolans organisation. Mina intervjupersoner beskriver dessa tillfällen 

som ett viktigt stöd i kartläggningsarbetet. Det finns dock arbetslag som saknar handledning. 

Pedagogerna reflekterar både kring enskilda barn och barngruppen i dess helhet utifrån 

olika observationer i verksamheten. Intressant nog lyfter de också fram funderingar kring det 

egna agerande och de egna relationerna. Relationerna i arbetslaget är betydelsefulla för hur 

samspelet fungerar och för hur effektivt kartläggningsarbetet blir. 

Samverkan 

Föräldrar 
De personer som kan bidra med de mest omfattande kunskaperna om barnet i ett livslångt 

perspektiv är föräldrar och andra familjemedlemmar. Samtal med dessa kan vara både 

formella och informella. 

Samtal med föräldrar i formella möten 
Pedagogerna samtalar om det enskilda barnets utveckling och lärande i rutinbundna, 

inplanerade möten tillsammans med barnens föräldrar. De formella möten som omnämns i 

mina intervjuer är utvecklingssamtal och åtgärdsmöten. 

I utvecklingssamtalet träffas ansvarspedagog och föräldrar en gång per termin. Inför 

detta samtal har pedagogen observerat och reflekterat kring hur barnet fungerar i olika 

situationer på förskolan. Föräldrarna har fått ta del av frågor som de funderat på före 

samtalet. Lollo berättar: 

Där vi går igenom motorik, verbal utveckling, intellektuell, alltså mer praktiska saker. 
Sedan kan man ju gå tillbaka och titta, hur var det förra terminen? Vad har hänt och vad 
behöver både vi som personal och föräldrar stödja extra i, tänka på eller utmana barnet i 
för att komma vidare? 

I åtgärdsmötet samtalas kring hur olika situationer och aktiviteter fungerar kring barnet 

hemma, på fritiden och på förskolan. En handlingsplan upprättas vid detta möte. Syftet är att 

lyfta fram föräldrarnas röst och samordna insatserna i förskolans olika verksamheter och i 

hemmet, eller med Yvonnes ord:  

Vi vill få fram föräldrarnas tankar/…/Man tar reda på vad som fungerar hemma och om 
det går att göra likadant här. Eller om man gör på ett sätt här och ett sätt hemma.  

Genom att erfarenheter och kunskap delges mellan de olika miljöerna kan förståelsen öka för 

hur barnet kan stödjas. 
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Hanna menar att föräldrars erfarenhet av hur barnet agerar vid olika  

situationer hemma kan vara värdefull för pedagogerna att ta del av så att de kan skapa en 

situation som fungerar även på förskolan: 

Om någon behöver träna på någonting till exempel på det här med matsituationen, då får 
man ju se till att göra det. Eller om det är någon som behöver träna mer på socialt 
samspel med andra barn, då får man ju tänka på det och lägga in övningar och lekar och 
lägga extra krut på det. 

Hanna anser att en önskad utökad samverkan mellan hem och förskola vore önskvärd: 

Jag skulle vilja att föräldrarna deltog här i verksamheten för att se hur han fungerar här. 
Dom känner ju sitt barn så väl att de kanske kunde ge oss goda råd också. Matsituationen 
till exempel, hur är matsituationen hemma? Hur är den här? Är det nåt vi gör tokigt? Är 
det därför han är som han är? Eller är det nåt vi gör som är bra, som vi kan dela med oss 
av? Så skulle jag vilja ha samarbetet med hemmet mer.  

Lollo menar att förskolan inte alltid har nytta av föräldrarnas tankar kring hur dessa bör 

utformas på förskolan: 

Hemma är det ju kanske en lugnare miljö och man har inte så många runt omkring sig. På 
förskolan innebär det att umgås med 20 andra barn eller vuxna mest hela tiden, under en 
dag.  

Olika situationer och miljöer kan alltså kräva olika stödinsatser. 

Samtal med föräldrar i informella möten 
Ibland är det föräldrarna som tar kontakt med pedagogerna och andra gånger är det 

pedagogerna som vill prata kring olika situationer och aktiviteter på förskolan. En 

uppfattning som framförs av pedagogerna är att goda relationer lägger grunden för en god 

samverkan mellan föräldrar och personal. Mina intervjupersoner framhåller vikten av de 

informella samtal som sker med föräldrar vid de vardagliga kontakterna på förskolan. 

Yvonne formulerar det så här:  

Oftast så känner ju föräldrarna sina barn och känner på sig att det är nånting. Men det är 
svårt att veta vad. Vi har ju daglig kontakt, i förskolans värld så har man ju daglig kontakt 
med alla föräldrar.  

Vi dessa tillfällen kan information kring barnets situation utbytas och leda till att stöd sätts in 

eller förändras. Det kan som Yvonne visar, handla om enkla rutinfrågor. Hon återger ur ett 

samtal med en förälder:  

Föräldern: Han vill inte bli bemött på detta sätt på morgonen. Vi tar den tid vi behöver på 
oss. Vi går in och vi kommer när vi är klara.                                                        
Pedagogen: Okey. Och då ändrar man så man inte dyker på med en gång.  
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Lollo menar att föräldrars kunskap om sina barn är värdefull att ta hänsyn till vid utformandet 

av stöd på förskolan: 

/…/ att först och främst få en bra kontakt med föräldrarna, och kunna prata och samtala. 
För har man inte det så är det ju svårt. Men jag tror att a och o är föräldrarna, för att få 
kunskap och vetskap om barnet.  

Några av pedagogerna framhåller att samtalen i sig kan fungera som ett stöd för föräldrar i 

deras bearbetning av sin sorg över barnets funktionsnedsättning: 

Det kan ju vara väldigt svårt innan man kan landa i att ens barn har ett sånt handikapp. 
Det är en stor sorg, och man måste lyssna in. Det tycker jag. Och vill man prata en stund 
så måste jag som pedagog kunna gå ifrån en liten stund. Det tycker jag att vi varit rätt bra 
på.  

Förskolan har i uppdrag att agera utifrån barnets behov och perspektiv. I min studie fångas 

barnets perspektiv genom vuxnas tolkning av deras behov och resurser. Föräldrarnas egna 

behov kan dock ibland medföra att de inte prioriterar överenskommelser på samma sätt som 

personalen gör. Ylva beskriver detta: 

Vi kände att föräldrarna inte hade samma tänk kring sitt barn, på det som bestämdes. 
Även om vi tillsammans bestämt saker som vi skulle göra, så när vi träffades nästa gång, 
så hade de kanske inte gjort detta. Då kände vi personal att vi måste ju göra det vi 
bestämt, för att vi tyckte det var viktigt för barnets skull. Föräldrarna kanske inte hade 
den orken eller inte tyckte att det var viktigt. Jag tror inte de insåg vikten av till exempel 
kommunikation och såna saker.  

Lollo menar att: 

Det är ju ett samarbete kring barnet så det är ju jätteviktigt att få med föräldrarna i hur vi 
tänker. Och det är viktigt att förstå hur de tänker med. 

Samverkan med föräldrar bygger, enligt Ylva och Lollo, på att arbeta mot gemensamma mål 

samt att ha förståelse för varandra. 

Barnhabiliteringen 
Pedagogers samverkan med barnhabiliteringen ger olika intryck som pedagogerna reflekterar 

kring i sitt arbetslag. De försöker dels skapa tillfällen att genomföra praktiska övningar som 

anvisats, dels att omsätta intrycken så att verksamheten ska passa hela barngruppen. 

Samverkan består av att personal från barnhabiliteringen besöker förskolan och att 

pedagoger och barn från förskolan besöker barnhabiliteringen. 

Barnhabiliteringens besök på förskolan 
Barnhabiliteringen är den externa verksamhet som alla pedagoger i studien har eller har haft 

kontakt med. Samverkan sker utifrån de barn som har diagnosticerats eller befinner sig under 

utredning. Då barnhabiliteringens personal besöker förskolan delger de individuella 
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träningsprogram vilka pedagogerna förväntas genomföra i förskolan. Förskolepedagogerna 

informeras och instrueras i hur dessa ska genomföras. För att få en uppfattning om hur barnet  

agerar på förskolan gör specialpedagogen från barnhabiliteringen observationer i 

barngruppen. Pedagogerna säger att de övningar och det material de får tips om via 

barnhabiliteringen gagnar alla barn i barngruppen. Lollo säger: 

En sjukgymnast och logoped och en specialpedagog (från barnhabiliteringen) har varit 
här och tittat på hur hon fungerar i barngrupp också. Och alla arbetssätt vi fått till oss och 
saker vi kan göra är ju bra för alla barn. Det är bra övningar för alla barn, både 
språkövningar och lekar och att träna på fin och grovmotorik.  

Pedagogerna uppfattar också att barnhabiliteringen önskar att pedagoger ska få föräldrar att 

förstå vikten av arbeta med liknande saker hemma. Hanna berättar: 

Vi har ju träningsprogram som vi ska göra. Och specialpedagogen (på barnhabiliteringen, 
min kommentar) vill ju att man också jobbar med det hemma. Att vi har ett samarbete 
och att man pratar med föräldrarna om att, nu har vi jobbat med det här och nu har de här 
framstegen skett, eller tvärtom, inga framsteg. Att man har ett samarbete hela tiden med 
hemmet så att man jobbar åt samma håll och med samma sak under en period så det ger 
mer effekt, liksom.  

Då jag frågar Lollo om lätta eller svåra saker i arbetet med att ta reda på vilket stöd barnen 

bör få utifrån samtalen med specialpedagog från barnhabiliteringen säger hon: 

Mycket känner man att, när man pratat med specialpedagogen (från barnhabiliteringen, 
min kommentar) att man haft mycket material och saker på lager själv, efter alla år som 
man jobbat på förskolan. Så det har väl varit det lätta, att kunna komma på egna idéer. 
Och det roliga är, som det här barnet som tycker väldigt mycket om bilar, att man ha ju 
kunnat göra många lekar kring det. För att träna på det just han behöver träna på. 

Vid konsultationen kan pedagogerna bli medvetna om att deras generella pedagogiska 

kunskap är en grund i arbetet kring det särskilda stödet i förskolan. I fallet ovan gällde det att 

genomföra delar ur ett träningsprogram som barnhabiliteringens sjukgymnast utformat 

speciellt till detta barn.  

Förskolans besök på barnhabiliteringen 
På barnhabiliteringen arbetar olika yrkeskategorier för att utforma stöd. Enlig mina 

informanter syftar detta till att barnet med funktionsnedsättning ska kunna fungera och 

utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar i barngruppen. För att göra aktuellt tema 

överskådligt väljer jag att låta barnhabiliteringens kurser för pedagogerna ingå här trots att de 

likaväl skulle kunna ingå i följande tema, fortbildning. Då förskolepedagogerna besöker 

barnhabiliteringen får de genom kurser kunskap kring barns specifika funktionsnedsättning 

och vilka svårigheter det kan leda till. Lollo nämner en sådan kurs: 

Sedan har vi varit på ett möte och det var på barnhabiliteringen. Och då var vi alla en 
kväll. Personalen där berättade fakta kring cp skador. Vi fick fakta kring, alltså hela 
bilden av vad det är som händer i en kropp och vad man har för bekymmer då/…/och det 
tror jag är viktigt, faktiskt. Att veta vad en cp skada är. 
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Kunskap kring olika diagnoser och specifik kunskap kring barnets problematik ses av 

pedagogerna som motiverande för att arbeta med specifika insatser på förskolan. Om de vet 

varför de ska arbeta med avsett stöd uppfattas stödet som relevant. Lollo säger att: 

När man har en cp skada går man och tar en masa mått varje år på höfter och så, för att 
man växer väl på ett annorlunda sätt. Muskler och sånt påverkas och en del barn får ju      
t o m operera sig på grund av att man har muskler som drar ihop sig och inte vill sträcka 
ut sig. Så vi har ju ett sånt stretchschema, som vi försöker hinna med varje dag. 

Yvonne berättar om vilka personer som deltar i barnhabiliteringens kurser och om 

svårigheten att omsätta individuell träning i en större barngrupp: 

Dels kan föräldrar ha varit med, dels kan jag som pedagog varit med, dels är det 
sjukgymnaster, dels är det logopeder och fem barn som jobbat med samma sak. Så det är 
ju guldstunder/…/att man får personal när man behöver det! Ett barn kan ju ha fler än en 
som kan jobba med dem (på habiliteringen, min kommentar). När jag är på förskolan ska 
jag jobba med detta barn och samtidigt ha tio andra barn.  

Barn och pedagoger deltar i barnhabiliteringens verksamhet vilket ger pedagogerna tips kring 

metoder och material att använda som stöd i förskolan. 

Landstingets barnavårdscentraler 
Barn upp till 6 år är knutna till barnavårdscentralerna i kommunen. Då barnen börjar skolan 

tar skolhälsovården över ansvaret. En av kommunerna i min studie har uppdragsplaner som 

beskriver att samverkan mellan BVC och förskola är ett prioriterat utvecklingsområde. Det är 

ett politiskt dokument som indikerar önskad riktning på kommunens arbete. Pedagogerna i 

studien har dock i mycket liten utsträckning kontakt med BVC. Ylva säger att: 

Det var mer föräldrarna som skötte kontakten med BVC! Jag tyckte inte att vi hade någon 
kontakt med BVC.  

BVC har dock viss kontakt med förskolan indirekt, genom föräldrarna. Ibland föreslår 

pedagogerna föräldrarna att ta kontakt med BVC då antingen de själva eller personalen har 

funderingar kring ett barn. Pedagogerna menar att BVC genom sina åldersbundna 

rutinkontroller uppmärksammar barn som avviker från den normala utvecklingen. Hanna 

berättar: 

Man upptäckte på BVC, på den där fyraårskontrollen som man brukar få gå på, där 
upptäckte dom att barnet inte, liksom inte kunde beskriva vissa saker. Han har talet men 
hade inte begrepp för saker och ting. Dom blev oroliga, helt enkelt där, verkade det som, 
på BVC. Så dom tog kontakt med logoped. 

I exemplet ovan får barnet genom samverkan mellan föräldrar, logoped och förskola ett 

träningsprogram med ljud- och munmotoriska övningar. 
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Även om samverkan med BVC ofta är mycket begränsad är det enligt pedagogerna positivt 

att samverka med dem: 

Ofta kan det vara skönt att ha en kontakt som är från BVC eller från habiliteringen. Det 
görs ju utredningar och för att få tillgång till den så kan man också fråga föräldrarna, om 
de (BVC, min kommentar) får ringa oss eller om vi kan få del av papper som skrivs. 
(Yvonne) 

Sammanfattning av temat samverkan 
Föräldrar och pedagoger samverkar genom samtal kring det individuella barnet. Pedagogerna 

omsätter kunskap från samtalen till stöd för arbete med barnet individuellt och i grupp. Två 

uppfattningar kring syftet med föräldrasamtalen förekom i intervjuerna. Dels uppfattade 

pedagogerna att samtalen fungerade som stöd till föräldrar i sorg eller i en problematisk 

situation. Dels uppfattades samtalen som en möjlighet att få ta del av föräldrars tankar och 

kunskap kring sina barn. 

Genom att pedagoger i förskolan har daglig kontakt med föräldrar då de hämtar och 

lämnar sina barn har de en naturlig tid att mötas och samtala i vardagen. Det ger dem 

möjlighet att skapa goda och förtroendefulla ömsesidiga relationer och därmed möjligheter 

att samverka kring barnen. Om pedagogerna har empati och förståelse får föräldrarna 

möjlighet att uttrycka oro, sorg eller frågor kring sitt barn. Men om relationen till föräldrar är 

för ”kompisrelaterad” riskerar rollerna att bli otydliga. 

Uppfattningarna är delade då det gäller att ta till vara på föräldrars tankar om hur stöd 

ska utformas på förskolan. En uppfattning är att barnets behov upplevs olika i de olika 

miljöerna, vilket gör det svårt att ta till vara föräldrarnas åsikter. En annan uppfattning är att 

olikheterna i miljö och roller kan lyftas fram i samtal och möjliggöra förståelse för hur stöd 

kan utformas både på förskolan och i hemmet. Pedagogerna menar att det är viktigt att 

föräldrar förstår syftet med stödåtgärderna samt att arbeta mot gemensamma mål. 

Barnhabiliteringens besök på förskolan är kopplade till observation i barngruppen och 

konsultation av personal i det ”inskrivna” barnets arbetslag. Förskolans besök på 

barnhabiliteringen består av att pedagoger och barn deltar i olika aktivitets- eller lekgrupper 

samt att personal deltar i olika kurser. Besöken och kurserna uppfattas som intressanta och 

roliga.  

Barnhabiliteringen ger pedagogerna på förskolan tips, idéer och träningsscheman att 

arbeta efter, antingen individuellt eller i grupp. En av pedagogernas utmaningar är att arbeta 

med ett stöd, som uttalat är till för en individ, så att hela gruppen ändå inkluderas. En annan 

utmaning är att strukturera tid och arbete så att barn får möjlighet till enskild träning. Med 

hjälp av konsultation från specialpedagog kan pedagogernas generella pedagogiska kunskap 
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tydliggöras. Jag tolkar pedagogernas beskrivning av samverkan med barnhabiliteringen som 

information från till förskolan, en envägskommunikation. 

En uppfattning som kommer till uttryck i intervjuerna är att kunskap om hur 

funktionshindret handikappar, motiverar pedagoger och föräldrar att arbeta med de föreslagna 

åtgärderna. Pedagogerna uppfattar att stödet är viktigt, dock menar de att antalet pedagoger i 

förhållande till barngruppens storlek är för litet. Det innebär att stöd för barn med 

funktionsnedsättningar inte kan fungera fullt ut på förskolan. 

BVC och förskola uppfattas inte ingå i någon samverkan kring den pedagogiska 

kartläggningen. Däremot fungerar verksamheterna som parallella resurser för föräldrar att 

tillgå. Det finns dock en önskan om en utökad samverkan från pedagoger i studien. 

Fortbildning 

Fortbildning utanför tjänsten 
Pedagogerna i studien deltar i fortbildning utifrån sitt intresse för de barn som aktualiserar 

frågor om särskilt stöd. Syftet med fortbildningen är att skaffa kunskap kring vilket stöd barn 

med funktionsnedsättningar kan behöva på förskolan. Yvonne menar att: 

Man snuddade ju lite vid autism och en del sånt under sin utbildning. Men det är just när 
man har det specifika barnet som man behöver fortbilda sig lite.  

Kontakter utanför tjänsten används för att få tips och idéer kring olika typer av stöd som kan 

passa i arbetet kring barnen. Hanna berättar: 

Jag har ju själv en fördel eftersom jag är god vän med en hörsellärare, så där kan man ju 
få en hel del tips och råd. 

Pedagogers intresse av arbetet med barn med funktionsnedsättningar gör att de söker 

universitetskurser eller annan fortbildning utanför tjänsten. Ylva berättar utanför intervjun att 

en kollega på avdelningen bredvid har tjänstledigt för studier. Genom Internet försöker 

Mariett leta upp information kring den specifika diagnosen: 

Barnet hade ju redan en diagnos och det var jättelätt för mig att hitta fakta. Och det fanns 
gott om material. (paus) Men det är jättesvårt, man vet aldrig. För så är det inte med alla 
barn med samma diagnos. Dom reagerar lite olika, så det är ju alltid svårt att hitta det 
bästa sättet. 

Mariett uttrycker ett dilemma som är intressant ur ett pedagogiskt perspektiv, nämligen 

diagnosens betydelse för vilket stöd barnen förväntas behöva på förskolan. 

Fortbildning inom tjänsten 
Pedagogerna i studien har deltagit i fortbildning som berör problematik kopplad till 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt alternativ kommunikation i form av tecken 
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som stöd. De kurser som ordnas av barnhabiliteringen har jag redovisat under temat 

samverkan. 

Frågan om utbildning till personal är förutom en pedagogisk även en ekonomisk fråga, 

som berör kostnad för utbildningen och eventuella vikarier. Den pedagogiska aspekten av 

fortbildning belyser Mariett på detta sätt: 

Och sen så har jag gått på tecken som stöd. Då har jag upptäckt en ny värld. Alltså jag 
tycker det är ett underbart hjälpmedel. Ett kommunikationsmedel som man kan tillämpa 
på vartenda barn! Det spelar ingen roll om barnet har ett funktionshinder eller inte.  

Pedagogerna uppfattar att deras ledning förhåller sig på två sätt till utbildning av personal. 

Det ena är att all personal ska vara delaktig i fortbildningen genom att delta i utbildningen på 

något sätt. Lollo berättar: 

Ja och sen har vi faktiskt varit på en utbildning, alla vi i personalen, tillsammans med 
föräldrarna. Nu var det inte möjligt att vi alla kunde gå samtidigt, men vi var en dag 
var/…/ Det var mamman som ordnade med det här och drog med oss i det här. Vi fick i 
vår tur gå till vår chef och fråga om det var ok. Och då sa hon; en dag var.  

Det andra sättet som Hanna nämner är att en ansvarspedagog utbildas för att vidarebefordra 

kursens innehåll till sina kollegor: 

Sen jobbar vi med kommunikation också. Det är en personal som gått en stödteckenkurs, 
som har lite mer ansvar för honom än vad vi andra har. 

Då jag i slutet av intervjun frågar om det är någonting pedagogerna önskar inför framtiden 

svarar Hanna: 

Jaa, och sen utbildning då, för oss alla i arbetslaget som jobbar med den här 
problematiken. Det är inte lätt att lösa den här biten. Att man tillsammans skulle få gå en 
kurs alltså, beroende på vad man har för barn, vilka svårigheter de har. Det tror jag nog 
skulle vara bra. Det skulle kunna vara om barn med särskilda behov eller 
teckenkommunikation.  

Jag frågar hur Ylva fått reda på den kurs som hon talar om som handlar om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar: 

Ja, det är vår specialpedagog som sa att den fanns. Och vi var intresserade på min 
avdelning. Vår specialpedagog har själv gått den här kursen. Hon är ju hela tiden 
uppdaterad på vad som finns (för kurser).  

Genom att specialpedagogen är uppdaterad på aktuell forskning har hon möjlighet att bidra 

med relevanta förslag på kurser. 

Sammanfattning av temat fortbildning 
Ett dilemma som pedagoger förhåller sig till är diagnosens pedagogiska implikation. De 

deltar i kurser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En uppfattning är att diagnosen 

inte ger tillräcklig kunskap kring hur stöd ska utformas i förskolan. Dock uppfattas diagnosen 

som en förutsättning för resursprioritering. 
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Alla pedagoger i studien deltar i fortbildning på olika sätt för att öka kunskapen kring 

hur de ska arbeta tillsammans med barn med funktionsnedsättningar. De menar att kunskap 

kring ämnet skapar möjligheter att utforma stödet på förskolan. Förutom den fortbildning jag 

beskriver i detta tema utvecklar pedagogerna sin kunskap även i reflektion och samverkan. 

Pedagogerna anger att all fortbildning förutsätter frivillighet eller intresse.  

Det finns olikheter i chefernas inställning till hur fortbildning ska organiseras. I ett 

inkluderande utbildningsperspektiv får all personal del av kursens innehåll, dock inte 

samtidigt. Det innebär att de dels får ta del av fortbildningens direkta påverkan men också 

dela på ansvaret att förmedla innehållet till sina kollegor. I ett mer exkluderande perspektiv 

utses en personal med ”särskilt ansvar” att delta i fortbildning. En uppfattning är att det 

gynnar verksamheten då all personal blir delaktig i fortbildningen. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger i förskolan beskriver 

möjligheter och svårigheter att genomföra pedagogisk kartläggning kring barn med 

funktionsnedsättningar i förskolan. De deltagande pedagogerna var uppenbarligen osäkra på 

själva begreppet pedagogisk kartläggning, men de berättade om hur de observerade, 

reflekterade, samverkade och fortbildade sig för att ta reda på behov och resurser hos 

individer och miljö. De visade sig således vara förtrogna med fenomenet pedagogisk 

kartläggning. 

I den följande diskussionen ska jag belysa mina frågeställningar genom att relatera 

informanternas uttalanden till den litteratur som jag redovisat tidigare. Jag kommer att 

fokusera kring möjligheter och svårigheter vid pedagogisk kartläggning och 

specialpedagogiska perspektiv. Diskussionen avslutas med några reflektioner kring studiens 

grundläggande teoretiska perspektiv. I framställningen kommer jag att väva in egna 

reflektioner. 

Pedagogisk kartläggning i förskolan 
I detta avsnitt diskuteras mina tre första frågeställningar som gäller vad pedagogerna beaktar 

när de kartlägger barnens behov, hur de går tillväga vid pedagogisk kartläggning samt vilka 

som deltar i denna. Även om avsnittet struktureras med hjälp av några rubriker kommer 

diskussionen kring frågeställningarna delvis att integreras under dessa. 

Pedagogisk kartläggning i barngruppen 
Genom att dagligen delta i olika aktiviteter tillsammans med barnen är det enligt mina 

informanter möjligt att skapa nära relationer till dem och därmed att förstå deras behov av 

stöd. Deras uppfattning rimmar väl med det Doverborg och Pramling och Halldén skriver när 

det gäller betydelsen av att ta del av barnens perspektiv på sin vardag.104 Den stämmer också 

väl överens med Furenheds konstaterande att nära relation är en förutsättning för förståelse av 

personer som har en svår kognitiv funktionsnedsättning och som inte kan kommunicera 

verbalt.105

Pedagogerna i studien arbetar med mentorskap på sina förskolor. Det innebär att ha 

särskilt ansvar för observation, dokumentation och samtal kring vissa barn, så kallade 

”ansvarsbarn”. Om pedagogerna har förmåga att ge barnen fysisk och känslomässig omsorg, 
 

 
 
104 Doverborg & Pramling Samuelsson (2000); Halldén (2003). 
105 Furenhed (2000). 
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är positivt engagerade för dem, är konsekventa i ett kontinuerligt bemötande av dem samt har 

fungerande kontakter med barnets föräldrar tror jag att de därigenom kan få funktionen som 

”kompletterande anknytningsperson”, som Hagström106 skriver om. De har särskilda 

möjligheter att lära känna barnet och dess olika behov, vilket kan göra dem till viktiga 

personer i den pedagogiska kartläggningen. Pedagogerna i min studie betonade dock att i 

praktiken är ”alla barn alla pedagogers barn” och att de delar på det praktiska arbetet i 

barngruppen. I sitt arbete är de orienterade mot hela barngruppen och inte bara mot det 

enskilda barnet. 

Granlund 107 framhåller betydelsen av en stimulerande social miljö för att barn med 

kognitiva funktionshinder ska kunna utveckla sin kommunikationsförmåga. Liksom Heister 

Trygg108 betonar han vidare att en del av dessa barn måste lära sig alternativ till talat språk, 

så kallad AKK, för att göra sig förstådda. Mina informanter berättade att barnhabiliteringen 

gav dem utbildning i relevant AKK, anpassat till det enskilda barnet. Några av pedagogerna 

fick även utbildning i tecken som stöd inom förskolans organisation. De menade att dessa 

utbildningar i hög grad underlättade för dem att få kunskap om vilket stöd barnen behövde.  

På individnivå observerade pedagogerna barnens motorik, beteenden, tal och språk. De 

noterade särskilt förändringar hos det enskilda barnet med funktionsnedsättning vilka kunde 

ta sig uttryck i så väl utveckling som i stagnation och tillbakagång. Pedagogerna registrerade 

även barnets utvecklingsnivå i jämförelse med barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. 

Här nämnde de att barn med funktionsnedsättning inte alltid följer den ”typiska” 

utvecklingen, något som också Brodin109 lyfter fram. Jag antar att detta kan medföra att 

barnens behov inte alltid upptäcks eller feltolkas.  

På gruppnivå observerade pedagogerna barnens samspel med andra barn och vuxna. 

Iakttagelser av hur barnen leker tillsammans nämndes som mycket viktiga när det gällde att 

utröna deras stödbehov. Detta hänger samman med att lek med andra barn bland annat kräver 

förmåga till turtagning och att följa regler, något som kan vara svårt och utmanande för barn 

med kognitiv funktionsnedsättning. Pedagogerna uttrycker här tankar som också återfinns hos 

Melin; viktig information om vilka behov av stöd barnen har kan inhämtas genom att iaktta 

deras samspel med andra barn i lek och andra aktiviteter, det vill säga deras delaktighet i 

kamratkulturen.110

 
 
 
106 Hagström, Birthe (2010). 
107 Granlund (1992). 
108 Heister Trygg & Andersson (2009). 
109 Brodin (2008). 
110 Melin (2009). 
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Slutligen nämnde pedagogerna att de registrerade faktorer på organisationsnivå som får 

konsekvenser både för det dagliga arbetet på förskolan och för pedagogisk kartläggning. Det 

handlade bland annat om hur planerade stödinsatser fungerar i förhållande till 

personalresurser. Pedagogerna underströk att dessa ofta är otillräckliga för att möta barnens 

behov. De nämnde vidare att inskrivning i befintliga barngrupper kan medföra hinder för 

barnens utveckling, särskilt om dessa innehåller många barn. Detta är i linje med Anderssons 

konstaterande att stora barngrupper missgynnar barnens utveckling då risken finns att 

aktiviteter och relationer där blir oengagerade.111 Självfallet blir det då svårare att upptäcka 

det enskilda barnets behov av stöd.  

Barngruppers storlek är kopplad till ekonomiska faktorer och ansvaret att fördela 

resurser ligger på kommunal nivå. Lutz skriver att det krävs starka argument för att få extra 

stöd till verksamheten på förskolan. Det starkaste är, enligt Lutz, en medicinsk 

kartläggning/diagnos och inte en pedagogisk.112 Även några av pedagogerna i min studie 

menade att om ett barn fick en diagnos gavs resurser i form av barnhabiliteringsinsatser och 

extra personal eller kunde leda till att antalet barn minskades i grupperna. Här bekräftar de 

Lutz dystra bild att pedagoger har mycket begränsade möjligheter att påverka 

resursfördelning för barn i behov av särskilt stöd inom förskolans organisation. Rimligtvis får 

detta konsekvenser för deras motivation att lägga tid och arbete på att genomföra och 

utveckla den pedagogiska kartläggningen i förskolan. 

Bjørndal delar in observationer i ostrukturerade och strukturerade.113 Min uppfattning, 

som jag grundar både på mina intervjuer och på egen erfarenhet, är att de förra är betydligt 

mer omfattande än de senare. Sådana görs ständigt, medvetet eller omedvetet, under det 

löpande arbetet på förskolan och formar pedagogernas erfarenhetsgrundade kunskaper, vilka 

sannolikt spelar stor roll för hur pedagogerna uppfattar de enskilda barnens behov av stöd. I 

den här studien har jag dock inte närmare undersökt pedagogernas tankar kring sina 

ostrukturerade observationer. 

Bjørndal framhåller att det är viktigt att utgå från ett särskilt observationsschema där 

iakttagelser noteras när man gör strukturerade pedagogiska observationer.114 Mina 

informanter berättade om ett material, TRAS, som de använde som observationsschema för 

språk- och kommunikationsutvecklingen både hos barn med och utan funktionsnedsättning 

för att därmed kunna avgöra var stöd ska sättas in. Däremot användes inget särskilt 

 
 
 
111 Andersson (1986). 
112 Lutz (2006). 
113 Bjørndal (2005). 
114A.a. 
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kartläggningsmaterial för iakttagelser av barnens aktiviteter och beteenden på individnivå. 

Ingen strukturerad kartläggning uppgavs förekomma kring samspelsfaktorer eller hur 

stödinsatser fungerar i verksamheten. 

Pedagogerna hade visserligen tillgång till kommunala dokument för åtgärdsplanering 

men de påpekade att dessa inte gav några konkreta anvisningar om hur kartläggningen skulle 

gå till och de uppfattade dem därför som svåra att följa i praktiken. Detta visar på vikten av 

att implementera kartläggningsmaterial och att fortbilda personal i de dess bakomliggande 

tankar. 

Ingen kartläggningsmodell som behandlar så centrala aspekter som delaktighet (Melins 

delaktighetsmatris),115 helhet (Kyléns helhetsmodell)116 eller anknytning (Hagstöms 

kompletterande anknytningsperson)117 används av pedagogerna i min studie. Mitt intryck är 

att pedagogerna antingen inte kände till dem eller uppfattade dem som för abstrakta för att 

fungera i praktiskt kartläggningsarbete. Jag menar dock att inte minst Melins 

delaktighetsmatris118 skulle kunna vara ändamålsenlig vid pedagogisk kartläggning i 

förskolan, särskilt om pedagogerna gavs information om hur den kan tolkas och användas. En 

poäng med att lyfta fram olika modeller för kartläggning skulle dock vara att olika modeller 

fokuserar på olika aspekter av verksamheten och därför kan kartlägga olika behov hos barn 

och miljö.  

Som Bjørndal skriver är noggranna observationer en förutsättning för insiktsfulla 

reflektioner.119 Reflektioner sker både i informella och formella sammanhang. Pedagogerna 

framhöll att de reflekterade både under arbetets gång, ”i farten” och vid informella möten. 

Men reflektion skedde även i formella möten i samband med konsultation av 

barnhabiliteringens specialpedagog och vid handledning av specialpedagog inom förskolans 

verksamhet. De pedagoger som inte hade tillgång till handledning uppgav detta som en brist, 

inte minst när det gällde arbetet med kartläggning.  

Som jag nämnt var pedagogerna i studien främmande för begreppet pedagogisk 

kartläggning, trots att de fortlöpande gjorde sådan. Att de inte kopplade sitt generella 

vardagsarbete i förskolan till pedagogisk kartläggning beror kanske på att de inte uppfattade 

detta som relevant i specialpedagogiska sammanhang och därför trodde att det saknade 

intresse för mig vid intervjuerna. Jag menar dock att generella pedagogiska strategier bör 

 
 
 
115 Melin (2009). 
116 Kylén (1986). 
117 Hagström (2010). 
118 Melin (2009). 
119 Bjørndal (2005). 
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tydliggöras och lyftas fram som en viktig del i det pedagogiska kartläggningsarbetet på 

förskolan. Jag delar Gjems och Bladinis uppfattning att pedagoger kan behöva handledning 

för att fördjupa sina reflektioner kring verksamheten i förskolan, både för att öka 

medvetenheten om den egna kompetensen och för att utveckla ett gemensamt yrkesspråk med 

vars hjälp de kan formulera så kallad ”tyst kunskap”.120

Även strukturella förutsättningar, så som pedagogers tid för att utveckla befintliga 

arbetsredskap; observation och reflektion, lyftes fram av pedagogerna. De talar om att tiden 

för sådant arbete är högst en timme i veckan.  I likhet med Skolverket uppfattar pedagoger att 

avsatt tid inte är tillräcklig, vilket resulterar i att de får reflektera ”i farten” och på så sätt 

själva skapa utrymme för reflektion.121 Sandberg och Norling menar att tid för reflektion och 

fortbildning är nödvändig för att kunna diskutera, dokumentera och utveckla de metoder som 

används i förskolan.122 Min förhoppning är att pedagogerna ges sådana förutsättningar i och 

med den reviderade läroplanens123 ökade fokus på uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Pedagogisk kartläggning i samverkan med externa personer 

Föräldrar 
Andersson menar att de kontakter som finns mellan olika mikrosystem har betydelse för 

barnets utveckling förutsatt att kontakterna stödjer och kompletterar varandra.124 En särskilt 

viktig kontakt inom mesosystemet utgörs av samspelet med barnens föräldrar. Jag ser också 

detta som en förutsättning för en allsidig pedagogisk kartläggning. 

Pedagogerna i min studie var väl förtrogna med läroplanens idé att föräldrarna har 

ansvaret för sina barns fostran och utveckling och att de ska kunna påverka innehållet i 

förskolans verksamhet inom ramen för läroplanen.125 De berättade att den dagliga kontakten 

med föräldrarna då de hämtar och lämnar sina barn gav tillfällen att samtala och därmed 

skapa goda och förtroendefulla relationer. Denna ”tamburkontakt” kan hänföras till det 

Sandberg och Vuorinen126 kallar för informella samverkansformer. Utvecklingssamtal och 

åtgärdsmöten kan däremot räknas till de formella samverkansformerna. I samtalen gav 

föräldrar sin bild av barnet som individ och pedagogerna bidrog med bilden av barnet som en 

del av barngruppen vilket har betydelse för den ömsesidiga förståelsen av barnens stödbehov. 

 
 
 
120 Bladini (2007); Gjems (1997). 
121 Skolverket (2004). 
122 Sandberg & Norling (2009) i Sandberg (red.). 
123 Lpfö 98 (2010). 
124 Andersson (1986). 
125 Lpfö 98 (2006). 
126 Sandberg & Vuorinen (2007). 
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Två synsätt kring syftet med föräldrasamtalen framkom i intervjuerna. Det ena var att 

samtalen är en möjlighet att ta del av föräldrars tankar och kunskap kring sina barn, vilket 

överensstämmer med det läroplanen127 och Sandberg och Vuorinen128 skriver om betydelsen 

av föräldrasamverkan. Pedagogernas uppfattningar varierade dock när det gällde i vilken 

utsträckning föräldrarnas tankar kring utformningen av stödet till barnen verkligen kan 

användas i förskolan. En uppfattning var att dessa hade ett begränsat värde eftersom de utgår 

från erfarenheter i en miljö som skiljer sig från förskolans. Vidare uppfattades att föräldrarnas 

kunskaper om sina barn är en tillgång eftersom föräldrarna, med få undantag, ingår som en 

del av barnets liv längre än de professionella runt barnet. Därför är deras medverkan i 

kartläggningsarbetet viktig i ett livslångt perspektiv. 

Det andra synsättet som kom fram hos mina informanter när det gäller syftet med 

föräldrasamtal var att de kan fungera som stöd till föräldrar i sorg eller i en problematisk 

situation. Några pedagoger menade att samtalen kan ge föräldrarna möjlighet att uttrycka oro, 

sorg eller frågor kring sitt barn. I likhet med Fyhr129 lyfte de fram vikten av att möta 

föräldrarna med empati och förståelse och att lyssna till dem utan att komma med förslag på 

”lösningar”. Detta förutsätter dock att pedagogerna kan hantera sina egna känslor i mötet med 

föräldrarnas sorg. Några av pedagogerna uttryckte vikten av att klargöra yrkesrollen i 

relationen till föräldrarna. Om denna är för ”kompisrelaterad” riskerar rollerna att bli 

otydliga, menade de. Uppenbarligen såg de det som Ohnstad betecknar som en 

”komplementär relation” som idealisk, det vill säga en relation där den professionelle är 

medveten om sin maktposition och samtidigt försöka göra relationen så jämlik som 

möjligt.130

Jag skulle tro att föräldrar som upplever ”förbjuden sorg” ibland kan ha en oklar syn på 

sitt eget barn. Kanske de i sin oro överbetonar barnets behov av stöd och omsorg, kanske de 

förtränger det för att göra situationen så ”normal” som möjligt. Bland annat därför är det 

troligt att förskolans pedagoger ibland har en mer realistisk bild av barnens faktiska 

stödbehov än föräldrarna.  

 
 
 
127 Lpfö 98 (2006). 
128 Sandberg & Vuorinen (2007). 
129 Fyhr (2002). 
130 Ohnstad (1993). 
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Interna och externa experter 

Pedagogerna i min undersökning framhöll att de hade svårt att få tillräckligt med tid att arbeta 

med barnens individuella träningsprogram och andra individuella uppgifter eftersom de inte 

kan lämna barngruppen. Därför är det, påpekade de, mycket värdefullt att få hjälp av andra, 

som dels kan frigöra tid och dels inspirera genom att anlägga nya perspektiv på 

verksamheten. Som jag nämnt tidigare handlade det både om specialpedagoger som var 

knutna till den egna förskolan och som gav handledning åt vissa arbetslag och 

specialpedagoger från barnhabiliteringen. Mina informanter framhöll också värdet av att få 

konsultera de senare när det gällde frågor om olika funktionsnedsättningar. 

Barnhabiliteringens tvärvetenskapliga team hjälpte också till med kartläggning av barnens 

stödbehov med syftet att anpassa förskolans verksamhet till barnens förutsättningar. Jag 

uppfattar denna kartläggning som en tillämpning av Kyléns helhetsmodell131 som kräver just 

ett sådant tvärprofessionellt perspektiv. Särskilt om förskolans personal deltar i samarbetet 

och ger sin bild av den pedagogiska förskolemiljön där stödet skall fungera. Mina 

informanter beskrev samarbetet med den specialpedagogiska expertisen som ett fruktbart 

möte mellan deras egen generella pedagogiska kunskap och experternas mer specifika och 

teoretiska kunskap. 

Pedagogerna i min studie uppfattade sin samverkan med BVC som marginell. Några 

pedagoger hade dock positiva erfarenheter av kontakter med BVC och önskade en utökad 

samverkan. Någon uttryckte till och med en önskan om att förskolans organisation borde 

innehålla en ”barnhälsa”, liknande skolans elevhälsa. Ett sådant team, där fler olika 

professioner inklusive personal från förskolan, ingår skulle kunna vara ett forum för 

samverkan kring kartläggning där pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska 

aspekter kunde mötas och vägas mot varandra. Mina informanters tankar kring samverkan 

med BVC bekräftar således resultatet i den studie som Matson m. fl. genomfört. I denna 

menade majoriteten av BVC-personalen att förskolan är en betydelsefull samverkanspartner. 

Dock kunde kontakterna med BVC knappast kallas samarbete, de handlade snarare om att 

BVC förelägger åtgärder än lyssnar på pedagogernas bedömningar av barnen.132

 
 
 
131 Kylén (1986). 
132 Matson m.fl. (2003). 
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Fortbildning 
Pedagogerna i min studie fick fortbildning inom tjänsten i olika utsträckning. De framhöll att 

ett inkluderande utbildningsperspektiv, där all personal får ta del av kursens innehåll, 

påverkar arbetet i barngruppen i större utsträckning än ett exkluderande perspektiv där endast 

”nyckelpersoner” deltar. Kanske för att de uppfattar brist på tid för att vidarebefordra kursens 

innehåll eller kanske för att olika pedagoger uppfattar olika aspekter av fortbildningen 

beroende på intresse och den egna förförståelsen? 

Pedagogerna berättade att de deltog i fortbildning som berör problematik kopplad till 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt alternativ kommunikation i form av tecken 

som stöd. En uppfattning var att utbildning kring specifika diagnoser inte gav kunskaper som 

underlättade den pedagogiska kartläggningen, eftersom barn med samma diagnos är så olika 

att stöd måste utformas på olika sätt. En annan uppfattning, som även framförs av Lutz, var 

kopplad till risken med att enbart förlita sig till den medicinska diagnosen. En sådan kan 

medföra att ett barns problematik antas vara tillräckligt förklarad genom diagnosen vilket kan 

innebära att en pedagogisk beskrivning av barnets situation inte genomförs.133 En tredje, mer 

positiv, uppfattning var att kunskap kring den specifika diagnosen kan öka förståelsen för hur 

funktionsnedsättningar handikappar barnet. Det kan fungera som en ”ögonöppnare” vid den 

pedagogiska kartläggningen. Genom förståelse inför barnens problematik kan därmed 

alternativa sätt att arbeta upptäckas. 

Specialpedagogiska perspektiv 
I detta avsnitt diskuterar jag min fjärde frågeställning som handlar om de specialpedagogiska 

perspektiv som pedagogerna ger uttryck för i intervjuerna.   

Nilholm skriver om tre specialpedagogiska perspektiv. Enligt det kompensatoriska är 

den enskilda eleven med inlärningssvårigheter bärare av problemet och ska därför 

kompenseras för sina brister och svaga sidor. I det kritiska perspektivet sätts miljö, arbetssätt 

och värdegrundsfrågor i fokus, medan dilemmaperspektivet uppmärksammar de dilemman 

som uppstår när styrdokumentens riktlinjer ska tillämpas i praktisk pedagogik.134 

Pedagogerna i min undersökning ger inte explicit uttryck för något av dessa perspektiv, men i 

deras reflektioner ser jag spår av alla. Ofta är perspektiven integrerade med eller kompletterar 

varandra. 

 
 
 
133 Lutz (2006). 
134 Nilholm (2007). 
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Exempel på ett kompensatoriskt perspektiv finner vi i informanternas redogörelser för 

hur de observerar olika aspekter av det enskilda barnets utveckling, till exempel språk- och 

kommunikation. Detta för att upptäcka barnets specifika stödbehov och därefter utforma stöd 

på ett sätt som ger barnet möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Pedagogerna 

delar dock den kritik av kategorisering av enskilda barn som Börjesson och Palmblad 

framför. Det handlar både om att denna ofta är godtycklig och att den stämplar barnen för 

framtiden på ett sätt som missgynnar deras utveckling.135

Med anledning av barngruppernas normativa storlek, som pedagogerna uppgav vara 

runt 20 barn, uppkom tankar som jag härleder till ett kompensatoriskt perspektiv. 

Uppfattningen var att barn med funktionsnedsättningar bör exkluderas och placeras i 

särskilda förskolegrupper därför att miljön på förskolan missgynnade deras utveckling. Detta 

ökar min förståelse för Haugs antagande att den pedagogiska utmaningen ligger i att behålla 

och utveckla den inkluderande verksamheten då de segregerande krafterna är starka.136  

En illustration till det kritiska perspektivet finner vi i de deltagande pedagogernas 

uttalanden om vikten av att förskolans personal med hjälp av interna och externa experter 

utformar en pedagogiskt stimulerande miljö, där barnen med funktionsnedsättningar ges 

möjligheter att samspela med andra barn och där deras önskningar och behov beaktas. Att 

börja på förskolan innebär att barnets livssituation förändras genom att ytterligare ett 

mikrosystem introduceras. Detta är enligt Bronfenbrenner en ekologisk övergång vilken 

påverkar barnets utveckling.137 Därför är en viktig aspekt i ovan nämnda utmaning att redan 

före barnets placering skapa förutsättningar för en verksamhet utifrån barnets behov och 

förutsättningar så som skollag138 och läroplan139 anger. 

Jag uppfattar vidare detta perspektiv när pedagogerna framhåller att kartläggning kring 

barn med funktionsnedsättningar sker på liknande sätt som för barn utan 

funktionsnedsättningar. Skillnaden var att fler professionella samverkade kring de förra och 

att förskolepedagogerna behövde mer specifik kunskap kring funktionsnedsättningen och 

alternativ kommunikation. Uppfattningen att barn ”måste få vara annorlunda” vilket gör det 

svårt att förhålla sig till normativa kartläggningsmallar menar jag ger uttryck för det kritiska 

perspektivets tankar om olikheter som norm. 

 
 
 
135 Börjesson & Palmblad (2003). 
136 Haug (1998). 
137 Bronfenbrenner (1979). 
138 Skollagen (SFS 2010:800). 
139 Lpfö 98 (2006). 
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Det kritiska perspektivet återspeglas även i de studerade förskolornas organisation 

genom att barngrupperna är till för alla barn, med eller utan funktionsnedsättning. Den 

sociala rättvisa Haug140 talar om, där ett inkluderande samhälle är en vision, är på detta plan 

realitet i förskolan. 

Dilemmaperspektivet, slutligen, exemplifieras när mina informanter berättar om de 

dilemman som uppstår när förskolans uppdrag ska gestaltas i den dagliga verksamheten. Här 

finner vi dilemmat att å ena sidan ge alla barn adekvat stöd och att å andra sidan utnyttja de 

resurser som tillförs de barn som fått en medicinsk diagnos, trots att deras behov av 

stödinsatser kan variera. Ett annat dilemma som nämndes var att å ena sidan bejaka att barn 

”måste få vara annorlunda” och å den andra använda en mall för att upptäcka vilka barn som 

behöver stöd. Ett tredje dilemma gällde individ kontra grupp. Detta handlade dels om hur 

begränsade resurser ska användas så att både det enskilda barnet och hela barngruppen får 

den omsorg och den undervisning de har rätt till, dels om hur man kan utforma en pedagogik 

som både gagnar det enskilda barnet utifrån dess unika förutsättningar och stimulerar 

lärandeprocesser i hela barngruppen. 

Oavsett vilket specialpedagogiskt perspektiv de deltagande pedagogerna ger uttryck för 

tycks deras syn på barn med funktionsnedsättning vara väl förankrad både i allmänna 

deklarationer om mänskliga rättigheter141 och i förskolans styrdokument.142 De handlar 

således om alla barns lika värde och lika rättigheter; att bli respekterad som människa, att 

med relevant stöd få utbildning utifrån sina förutsättningar och att, så långt detta är möjligt, 

vara delaktig i de beslut som gäller den egna vardagen. 

Studiens teoretiska perspektiv 
I min studie har jag använt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell för att upptäcka 

och försöka förstå olika faktorer i de utvecklingsekologiska systemen som kan påverka barns 

utveckling i de studerade förskolorna. Dessa faktorer bör kartläggas för att barnens och 

miljöns stödbehov ska kunna identifieras. Modellen har också delvis använts för att ge 

struktur åt textens olika delar. Jag ska först kommentera Bronfenbrenners 

utvecklingsbegrepp, därefter hans systemteori och slutligen kort reflektera kring den 

utvecklingsekologiska modellens förklaringsvärde och tillämpbarhet. 

 
 
 
140 Haug (1998). 
141 FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna; FN:s konvention om barnets rättigheter. 
142 Skollagen (SFS 2010:800); Lpfö 98 (2006) . 
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Den utvecklingsekologiska synen på utveckling som en följd av ett ömsesidigt samspel 

mellan miljön och individ143 delas uppenbarligen av pedagogerna i min studie. När de 

berättar om vad de observerar för att ta reda på barnens behov av stöd framhåller de främst 

sådant som utspelar sig i den direkta förskolemiljön; interaktionen mellan barnen med 

funktionsnedsättningar och den sociala och fysiska miljön, mellan barnen sinsemellan och 

mellan barn och vuxna. Detta rimmar också med Lpfö 98 som understryker att miljön i och 

utanför förskolan påverkar och inspirerar barnens utveckling och lärande.144 Det 

interaktionistiska synsättet kommer även till uttryck i pedagogernas reflektioner kring hur 

förhållningssätt och pedagogiska strategier fungerar och påverkas i samspelet med enskilda 

barn, vuxna och barngrupp. 

Enligt Bronfenbrenner rymmer utveckling både kognitiva och viljemässiga dimensioner, 

men den innebär också att kunskaper används och omsätts i den vardagliga miljön.145 

Pedagogerna observerade barnen i deras vardagsaktiviteter på förskolan. Det förekom inga 

konstruerade ”test situationer”.  

Mina informanter samverkade med barnens föräldrar kring kartläggningen av barnens 

behov. Detta skedde i överensstämmelse både med Lpfö 98 och Bronfenbrenners idé om 

utveckling i ett livslångt perspektiv och vikten av samarbete med hemmet.146 Genom att 

kartlägga föräldrarnas tankar kring barnens introduktion i förskolan kan den ekologiska 

övergången underlättas för barnen genom att inskolningsrutiner anpassas till de enskilda 

barnen. 

Pedagogerna i min studie uttalade sig i första hand om hur olika faktorer i 

mikrosystemet, i det här fallet förskolan, inverkade på barnens utveckling och måste 

observeras vid pedagogisk kartläggning. Men informanterna hade också förutom den 

samverkan som sker mellan hem och förskola i mesosystemet, även tankar kring samverkan 

mellan barnhabiliteringen och BVC och visade stort engagemang för detta. 

Pedagogerna kommenterade också faktorer i exosystemet, särskilt hur politiska beslut 

kring ekonomi och personalresurser inverkade på möjligheterna att kartlägga barnens behov 

och utformningen av en pedagogik utifrån styrdokumentens riktlinjer. Då pedagogerna ansåg 

att de inte hade tillräcklig kunskap sökte de fortbildning. 

När det gäller faktorer på makronivån direkt kopplat till kartläggningsarbetet var 

deltagarnas explicita uttalanden få. Däremot kunde jag i deras uttalanden om olika faktorer i 

 
 
 
143 Bronfenbrener (1979). 
144 Lpfö 98 (2006). 
145 Bronfenbrener (1979). 
146 Lpfö 98 (2006); Bronfenbrener (1979). 
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de övriga systemen urskilja både grundläggande värderingar och specialpedagogiska 

perspektiv, vilka kan hänföras till makrosystemet. Det är bland annat förutsättningar i 

makrosystemet som ger pedagoger möjlighet att studera, genom utbildningspolitiska åtgärder. 

Några kollegor till de intervjuade pedagogerna deltog i Förskolelyftet som ingår i regeringens 

ambitioner att utveckla förskolan mot ökade ämneskunskaper. Satsningen kopplas till den 

nya reviderade läroplanen för förskolan.147 Hur denna ambition påverkar barn med 

funktionsnedsättningar i förskolan återstår att se. 

Även om mina informanter inte var förtrogna med Bronfenbrenners teori var det 

uppenbart att de uppfattade pedagogisk kartläggning som en identifiering av olika faktorer på 

olika nivåer som både kan samverka med varandra och motverka varandra och inte som ett 

fastställande av det enskilda barnets personliga förutsättningar och behov. För mig har den 

utvecklingsekologiska modellen varit ändamålsenlig för att tolka och förstå olika aspekter i 

pedagogernas uttalanden. 

Slutord 
Jag har använt utvecklingsekologin som en perspektivvidgande modell i studiens analys. 

Möjligen har ambitionen att fånga bredden skett på bekostnad av djupet i studien. De 

pedagoger som deltog i min studie visade stor samsyn kring de frågor vi diskuterade. De 

olikheter som fanns i deras beskrivningar handlade om att de fokuserade på olika områden, 

eller olika ”system”, vid den pedagogiska kartläggningen. Detta kan möjligen tyda på att det 

råder samstämmighet kring pedagogisk kartläggning och kring barn med 

funktionsnedsättning bland personal inom förskolan. Men det kan också vara en följd av att 

jag inte ställde de frågor som krävts för att eventuella meningsskiljaktigheter skulle ha 

blottlagts. Självfallet kan det också handla om tillfälligheter. 

Ett kartläggningsmaterial, utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, där 

olika faktorer samt samspel i och mellan de olika systemen preciseras utifrån förskolans 

verksamhet, skulle kunna fungera som ett instrument för att iaktta möjligheter och svårigheter 

för barnens och miljöns utveckling och lärande i förskolan. 

För att barn med funktionsnedsättningar ska få stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar och för att kunna anpassa förskolans verksamhet därefter, så som 

Lpfö 98148 föreskriver, krävs samverkan mellan olika yrkeskategorier. Det förutsätter ett 

forum för samverkan mellan dessa, exempelvis en ”barnhälsa” som en av pedagogerna 

 
 
 
147 Lpfö 98 (2010). 
148 Lpfö 98 (2006). 
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reflekterade kring. I förlängningen kanske genom att verksamheterna organiseras som 

nätverk, och inte som ”sugrör i stuprören”, så som Nilsson förespråkar.149

Det deliberativa150 förhållningssättet, där alla lyssnas till, är också en förutsättning för 

samverkan. De generella pedagogiska strategierna observation, reflektion, samverkan och 

fortbildning bör tydliggöras, utvecklas och lyftas fram som viktiga delar i det pedagogiska 

kartläggningsarbetet. Dessutom menar jag att förskolepedagogernas erfarenhet utifrån sin 

pedagogiska kompetens och nära relation med de barn som avses är ytterst viktig att 

medvetandegöra och ta del av i kartläggningsarbetet. Kanske pedagogers osäkerhet när det 

gäller att identifiera barnens skilda förutsättningar kan reduceras på så vis? 

Personligen har jag fått inblick i den utvecklingsekologiska modellen genom min studie. 

Dessutom har pedagogernas engagerade deltagande i mina intervjuer inte bara gett mig 

kunskap om deras tankar kring den pedagogiska kartläggningen, utan också startat 

reflektionsprocesser hos mig som gör att begreppet inte längre känns ”nytt” för mig. 

Jag har, i ett interaktionistiskt perspektiv, också stärkts i min uppfattning att forskningen 

för min del skulle vinna på att ske i samarbete med forskarkollegor. 

Förslag till fortsatt forskning 
Textanalys av några pedagogiska kartläggningar utifrån förskolors åtgärdsarbete eller 

intervjuer med chefer på olika nivåer kring deras tankar om kartläggningsarbete i förskolan 

skulle komplettera denna studies bild av den pedagogiska kartläggningen. 

Det vore intressant att studera vilka effekter en ”utvecklingsekologisk 

kartläggningsmodell” i förskolan skulle få i förhållande till pedagogernas arbete med och 

uppfattning av den pedagogiska kartläggningen i förskolan och för barnens utveckling och 

lärande. 

 
 
 
149 Nilsson på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/sb/d/2271/a/12708
150 Ahlefeld Nisser (2009). 

http://www.skolverket.se/sb/d/2271/a/12708
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Missiv      Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag heter Carina Svanström och studerar på Specialpedagogprogrammet vid universitetet i 

Linköping. 

  

Nu ska jag skriva mitt examensarbete som handlar om pedagogers uppfattningar kring hur 

man kan ta reda på vilket stöd barn med funktionsnedsättningar bör få på förskolan. För att 

kunna undersöka detta kommer jag att intervjua pedagoger inom förskolans pedagogiska 

verksamhet som har barn med funktionsnedsättningar i sin barngrupp. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 1 tim. men kommer kanske att behöva följas upp på något sätt. 

Vid uppföljningen hoppas jag kunna räta ut eventuella frågetecken, eller ställa 

kompletterande frågor. 

 

Jag använder bandspelare vid intervjutillfällena för att kunna vara mer delaktig i 

intervjusamtalet. Jag är tacksam för att du ställer upp men vill att du ska förstå att om du av 

någon anledning vill avsluta intervjun så går det bra när som helst under intervjun. Dina 

intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt. Barn, namn, förskola och kommun ska vara 

anonymiserade. Intervjumaterialet kommer endast att användas i min uppsats och inte spridas 

för andra syften. 

 

Jag kommer till din förskola och är tacksam om du har möjlighet att boka ett rum där du 

känner dig bekväm och där vi kan sitta ostörda under vårt samtal. 

Enligt vår överenskommelse per telefon kommer intervjun att ske:  

____dagen den: ____________ kl: ___________ 

 

Jag uppskattar att du vill dela dina erfarenheter och tankar med mig! Om du har frågor är du 

välkommen att ringa eller e-posta mig. 

 
Carina Svanström 
 
Tel; xxx-xx xx xx 
Mobil; xxxx-xxx xxx 
xxx.xxx@xxx.xxx

mailto:xxx.xxx@xxx.xxx
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Intervjuguide     Bilaga 2 

Information: 
Syftet med uppsatsen; Förskolepedagogers uppfattningar om hur man tar reda på vilket stöd 
barn med funktionsnedsättningar bör få på förskolan. 
 
Jag söker efter ditt sätt att se på saken! … Olika sätt att tänka! … Inga rätt och fel! 
 
Om du av någon anledning vill avsluta intervjun så är det när som helst helt ok! 
 
Samtalet behandlas anonymt och konfidentiellt: Barn, namn, förskola och kommun ska inte 
gå att känna igen. Materialet kommer bara att användas i min uppsats och det är bara jag som 
lyssnar på bandet. 
_________________________________________________________________________ 
Om mig: 
Jag är 46 år och fritidspedagog i grunden. Har arbetat 10 år i grundskolan och snart lika länge 
i förskolan. 
Mitt intresse för arbetet kring barn som väcker frågor har lett mig in på spec.ped.utb. 
Den här intervjun är en del i min uppsats. 
 
Om intervjupersonen: 
Vill du berätta lite om dig? 
Ålder? 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som XXX? 
Hur många barn har du på din avdelning? Nedskrivning? 
Resurser i barngruppen, antal pedagoger? 
Hur gamla är barnen på er förskola och på din avdelning? 
___________________________________________________________________________ 
Områden att täcka: 
Vill du berätta lite för mig om din barngrupp? 
Berätta om hur ni gör för att ta reda på vilket stöd barnen bör få… (en situation?) 
… vad är lätt i arbetet? 
… vad är svårt i arbetet? 
… specifika metoder, befintliga mallar, formulär ed? Är de lätta/svåra att använda? 
 
Har du några egna funderingar om andra sätt att ta reda på vilket stöd barnen bör få, än det ni 
redan gör? 
 
Vem eller vilka är delaktiga i arbetet med att ta reda på vilket stöd baren bör få?  
 
Hur gör ni för att ta reda på barnens tankar, när ni planerar stödet? 
 
Hur gör ni för att ta reda på föräldrarnas tankar när ni planerar stödet? Hur kan de vara till 
hjälp? 
 
Berätta om hur ni arbetar med stödet på förskolan? 
enskilt, barngruppen, föräldrar?... 
___________________________________________________________________________ 
Får jag återkomma? Utvärdera samtalet; Hur upplevde du situationen, frågorna? Ngt annat du 
vill säga? 
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