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Sammanfattning    

Abstract  

Studien är en kvalitativ intervjuundersökning om hur sju specialpedagoger beskriver sitt arbete med 

pedagogisk kartläggning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna i studien 

arbetar alla mot förskolan i olika kommuner. Fem av dem har en bakgrund som förskollärare och två 

av dem har en bakgrund som fritidspedagog. 

Metod för studien har varit kvalitativ innehållsanalys och sju semistrukturerade intervjuer har 

genomförts för att samla in datamaterial.  

Resultatet presenteras utifrån sex olika koder som har konstruerats från datamaterialet: Ett verktyg för 

specialpedagogerna, Arbetsprocessen kring pedagogisk kartläggning, Flexibel kartläggning, 

Specialpedagogiskt perspektiv i kartläggningen, Dokumentation i pedagogisk kartläggning, Att följa 

upp och utvärdera pedagogisk kartläggning. 

Studiens resultat har visat att specialpedagoger som arbetar mot förskolan beskrev pedagogisk 

kartläggning som ett verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna uttryckte 

att det finns behov av pedagogisk kartläggning i förskolan men var noga med att understryka att det är 

förskolepedagogerna som första i hand är lämpade att göra den. Specialpedagogerna menade att 

förskolepedagogerna har en större inblick i barnets vardag och är närmre barnet.  

Resultatet av studien visar att förskolepedagogerna bad specialpedagogerna om hjälp med den 

pedagogiska kartläggningen. Specialpedagogerna såg sin roll i den pedagogiska kartläggningen som 

den som kan ställa frågor, kan skapa struktur i arbetet och vara en talesperson för barnet. Som metoder 

för den pedagogiska kartläggningen använde specialpedagogerna sig av observation och handledning.  

Specialpedagogerna i studien beskrev att uppföljning och utvärdering av de pedagogiska insatserna i 

kartläggningen är ett viktigt steg. Uppföljning handlade enligt informanterna om att följa upp och se 

om de planerade pedagogiska insatserna verkligen har genomförts. När det gäller utvärdering av de 

pedagogiska insatserna menade specialpedagogerna att de dokumenterar och systematiskt går igenom 

de föreslagna insatserna tillsammans med förskolepedagogerna.                                                                           

 

 

Nyckelord: pedagogisk kartläggning, dokumentation, handledning, utvärdering.                                                                                                                                 

Keyword pedagogical mapping, supervision, documentation, assessment.  

 
 

 

 



3 
 

Förord 
Först vill jag tacka de specialpedagoger som har ställt upp med ett givande bidrag och 

engagemang under mina intervjuer. Jag ser verkligen fram emot att få tillhöra en yrkeskår 

med så kloka och erfarna kollegor.                                                                                           

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Susanne Kreitz Sandberg för gott stöd och 

råd under mitt arbete med uppsatsen.  
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1. Inledning 

Min grundutbildning är förskollärare och under min utbildning till specialpedagog som 

arbetar mot förskolan har mitt intresse väckts kring hur jag i mitt kommande yrke kan 

använda mig av pedagogisk kartläggning. I första hand i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd men jag har under utbildningens gång insett att det även kan vara betydelsefullt för alla 

barn och även på grupp och organisationsnivå. Som förskollärare har jag under min 

yrkesverksamhet särskilt intresserat mig för barn i behov av särskilt stöd, då främst på 

individnivå. Jag har själv upplevt och även uppfattat en osäkerhet hos mina kollegor i 

förskolan när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Pedagogisk kartläggning var nytt för mig när jag började min utbildning. Jag har under mina 

år som förskollärare haft tillgång till handledning av en förskolepsykolog när jag har haft barn 

i min barngrupp som av någon anledning har väckt frågor. Det har varit en fantastisk hjälp 

och ett stöd i arbetet. Men jag har saknat en struktur kring arbetet och en helhetssyn på dels 

individen men även på barngruppen. Jag har inte fått konkreta pedagogiska råd i 

handledningen, vilket ju inte heller är förskolepsykologens uppgift. Något som jag också har 

saknat är en återkoppling och en dokumentation kring arbetet. Ett dokument att konkret gå 

tillbaka till för att se vad som var vårt mål, hur långt har vi kommit och hur går vi vidare.                       

Inom både förskola och skola talas det idag om den ökande dokumentationsbördan för 

förskollärare och lärare. Är pedagogisk kartläggning ytterligare ett dokument att lägga till 

listan och som ska genomföras på den tid som är en bristvara? Eller har pedagogisk 

kartläggning ett eget syfte just för de barn som behöver det mest? Det är frågor som jag stött 

och blött under utbildningens gång och nu får tillfälle att fördjupa mig i.  

Min tolkning är att det är specialpedagoger som arbetar mot förskolan som använder sig av 

pedagogisk kartläggning. Därför har jag valt att intervjua specialpedagoger i min studie och 

inte förskollärare.  

Specialpedagogen möter förskollärare på fältet som av olika anledningar tar kontakt och 

efterfrågar hjälp med ett barn eller en barngrupp. I min studie vill jag undersöka på vilket sätt 

och genom vilka metoder specialpedagogerna bildar sig en uppfattning om det problem eller 

den utmaning som förskollärarna upplever. Det steg som jag själv har saknat i handledning är 

en utvärdering av arbetet med barnet eller barnen som handledningen har handlat om. Jag vill 

därför även studera hur specialpedagogerna följer upp och utvärderar pedagogisk 

kartläggning. I den reviderade läroplanen Lpfö 98/10 tillkom ett avsnitt kring uppföljning, 
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utvärdering och utveckling i förskolan. Det belyser att det är den pedagogiska verksamheten 

och inte barnen som ska utvärderas. Just uppföljning och utvärdering av kartläggning är något 

som jag har saknat i den handledning jag tidigare har fått i mitt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd. Skolverket (2005) uppmanar kommunerna att fortlöpande utvärdera om 

resurserna till barn i behov av särskilt stöd har varit tillräckliga. Lutz (2013) menar att 

uppföljning och utvärdering av arbetet med barn i behov av särskilt stöd och pedagogisk 

kartläggning är ett angeläget forskningsområde. Vidare menar han att den specialpedagogiska 

forskningen i Sverige i stor utsträckning har varit inriktad på grundskolan och att få svenska 

förskolestudier har gjorts. Jag hoppas att jag med föreliggande studie kan bidra med hur 

specialpedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk kartläggning och även följer upp och 

utvärderar den. 

 Enligt examensordningen för specialpedagogprogrammet skall lärare som utexamineras som 

specialpedagoger:  

 Visa förmåga att genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på 

organisations-, grupp och individnivå. 

 Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn 

och elever. ( SFS 2007:638) 

Jag ser det därför som angeläget för min kommande yrkesverksamhet att öka min kunskap 

vad det gäller pedagogisk kartläggning i förskolan. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger som arbetar mot förskolan beskriver 

sitt arbete med pedagogisk kartläggning när det gäller barn i behov av särskilt stöd, på såväl 

individ-, grupp- och organisations nivå. Syftet med studien är även att undersöka på vilket sätt 

specialpedagoger följer upp och utvärderar de pedagogiska insatserna.   

Frågeställningar 

 Hur upplever specialpedagogerna behovet av pedagogisk kartläggning i förskolan? 

 Hur beskriver specialpedagoger arbetet med pedagogisk kartläggning? 

 Hur följer specialpedagogerna upp och utvärderar den pedagogiska kartläggningen? 
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2. Bakgrund  
I följande avsnitt redogör jag för och ger en kort bakgrund till begreppet barn i behov av 

särskilt stöd. Jag beskriver även de styrdokument och deklarationer som är aktuella för 

förskolan. I styrdokument och deklarationer har jag koncentrerat mig på de avsnitt som 

handlar om barn i behov av särskilt stöd. I sista delen av avsnittet beskriver jag vilken 

funktion specialpedagoger mot förskolan kan ha. 

2:1 Barn i behov av särskilt stöd 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd används allmänt i förskolan och skolan men det 

definieras sällan närmare. I min studie har jag sett en utmaning i att fundera kring vad vi 

menar när vi säger barn i behov av särskilt stöd. Begreppet förekommer första gången i 1970 

års Barnstugeutredning (SOU 1972:26,27). Barnstugeutredningen påbörjades i slutet av 1960-

talet och genomsyrades av Jean Piaget och Erik H Erikssons utvecklingspsykologiska teorier 

kring barns utveckling. I vilka det betonas att tanke-, social- och känslomässig utveckling och 

inre och yttre faktorer påverkar barnets utveckling. När barn i behov av särskilt stöd begreppet 

introducerades i Barnstugeutredningen syftade det främst till att ge barn förtur till en 

förskoleplats. I Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3) talades det om 

barn som behöver särskilt stöd. Här påpekades det att barnets svårigheter kan vara tillfälliga 

eller övergående och att alla barn kan behöva stöd under vissa perioder i förskolan.  

1995 kom ”Barnomsorgen i socialtjänstlagen” och i § 16 understryks kommunernas 

särskilda ansvar för barn i behov av särskilt stöd. Där beskrivs även att begreppet barn i behov 

av särskilt stöd inte syftar på någon bestämd och avgränsad grupp barn med vissa bestämda 

egenskaper. Det anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av mer stöd 

än andra. Här betonas även att barnets problem inte ska ses bara som en egenskap hos barnet, 

utan måste ses i relation till omgivningens bemötande och den miljö barnet vistas i 

(Socialstyrelsen 1995).  

Skolverket (2005) tydliggör att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon 

enhetlig eller klart avgränsad grupp. Barns behov av särskilt stöd relateras till den miljö de 

vistas i och det poängteras att ett barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. 

Det betonas även att barns behov av särskilt stöd ska ges i den ordinarie verksamheten hellre 

än genom särlösningar. 

Under 2000-talet uttrycker utbildningsdepartementet (2004/05:11) att det är förskolans 

verksamhet och det pedagogiska arbetet som ska utvärderas och inte det enskilda barnet och 
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dess prestationer. Här sker en ny fokusering på miljön i förskolan och det betonas att just 

miljön kan skapa problem. ”Ideologiskt har alltså begreppet barn i behov av särskilt stöd växt 

fram för att minska betoningen på att barnet avviker, det vill säga barn med särskilda behov 

och öka betoningen på att miljön måste ge det stöd som behövs för att barnet ska fungera i 

vardagen och integreras med de andra”( Sandberg & Norling, 2009, s. 39). 

Lutz (2009) menar i sin avhandling att det i den specialpedagogiska forskningen idag finns en 

betoning på Inclusive Education, som syftar till att forma miljön efter eleven och inte tvärtom. 

Vidare betonar han att synen på barn i behov av särkilt stöd i förskolan skiljer sig från den i 

skolan. Han ser en skillnad, att i förskolan sker i princip en total rumslig integration av barnen 

oavsett problem eller funktionsnedsättning. I skolan däremot kan en uppdelning ske mellan 

dem som ska gå i grundskola respektive särskola.  

2:2 Riktlinjer i styrdokument  

Förskolan fick sin första egna läroplan 1998 (Lpfö 98) i vilken det understryks att det 

pedagogiska innehållet i förskolan är betydelsefullt. 2011 reviderades läroplanen och det 

betonades än mer att lärande i förskolan är grunden för det livslånga lärandet. I Lpfö 98/10 

står att läsa att förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn i förskolan. ”Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar” (Lpfö 98/10, s. 5). Alla barn har således rätt att få plats i 

förskolan och att få det stöd de behöver utifrån sin egen situation. Vidare betonas i Lpfö att 

alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Det ställer stora krav på förskolans pedagoger 

då de ska utforma verksamheten så att alla barn får sina behov tillgodosedda och utvecklas 

efter sina bästa förutsättningar.  

Från och med 2011 lyder även förskolan under skollagen. Detta innebär att förskolan numera 

är en egen skolform. I skollagens nionde paragraf betonas att de barn som behöver särskilt 

stöd ska erbjudas detta.  ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 

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” 

(Skollagen 2010:800 kap 8, § 9). 
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Läroplanen beskriver värdegrund och mål, strävansmål, för förskoleverksamheten. Till 

skillnad mot skolans läroplan Lgr 11 som har uppnåendemål för eleverna. Förskolan ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I Lpfö 98/10 betonas även att förskolan ska 

erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet.  

Skolverket gjorde 2008 en nationell utvärdering av förskolan, Tio år efter förskolereformen. 

Nationell utvärdering av förskolan. I den genomfördes en kartläggning av resursfördelning 

vilket visade att två av tre kommuner har tilläggsresurser för särskilt stöd i förskolan. Enligt 

en kommunenkät som gjordes ansåg en majoritet av kommunerna, 57 %, att andelen barn som 

behöver stöd hade ökat de senaste fem åren. Den första nationella utvärderingen av förskolan 

genomfördes 2004 av Skolverket. I den nationella utvärderingen av förskolan, 2008, betonas 

att insatser för barn i behov av särskilt stöd har vissa problematiska inslag. Dessa kan vara att 

resurserna inte räcker till, att bedömningarna är godtyckliga eller att en diagnos är en 

förutsättning för stödinsatser. I de sex kommuner som utvärderades framgick att någon form 

av centrala stödresurser med olika specialistkompetenser stod till förskolornas förfogande.                  

I stödteamen ingick specialpedagog, resurspedagog, talpedagog, psykolog eller liknande.             

”De kan utifrån sin kompetens identifiera barn i behov av stöd, de kan arbeta direkt med 

barnet och de kan även fungera som handledare och stöd för personalen”(Skolverket 2008, s. 

51).                                                                                                                                                  

Den nationella utvärderingen visar att det är vanligast att stödet till personalen ges genom 

handledning/konsultation och/eller personalförstärkning. I de intervjuer som genomfördes i 

utvärderingen uttrycker förskolepedagogerna att de centrala stödinsatserna från t.ex. 

specialpedagog, talpedagog eller psykolog är viktiga. Personalen tycker att det är positivt med 

ett ”bollplank” och att få tillfälle att diskutera olika åtgärder och förhållningssätt när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008). 

När en elev i behov av särskilt stöd uppmärksammas i skolan ska ett åtgärdsprogram 

upprättas. Så snart skolan har uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska 

det behovet utredas. Skolverket (2008) beskriver kartläggning som ett av två steg för en 

utredning av varför en elev har svårigheter i skolan. Det andra steget är en diskussion som 

leder till slutsatser om tänkbara orsaker och behov. Skolan lägger i första hand tyngdpunkten 

på de pedagogiska förutsättningarna runt eleven. Vidare skriver Skolverket att elevens 

lärande, resultat och skolsituation i övrigt ska beskrivas utifrån observationer och sakliga 
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upplysningar från flera håll. Det finns inte någon liknande beskrivning för förskolan, 

beroende på att arbetet med åtgärdsprogram/handlingsplan inte är tvingande i förskolan. 

2:3 FN: s barnkonvention 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 

1989 och står för det enskilda barnets rätt. Alla artiklar i barnkonventionen är viktiga och 

utgör en helhet. Men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det 

handlar om frågor som berör barn:  

 Att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 Att barnets bästa sak beaktas vid alla beslut. 

 Att alla barn har rätt till liv och utveckling. 

 Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.                                                     

(FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, s. 4) 

Alla länder som har ratificerat barnkonventionen är skyldiga att se till att den följs. Sverige 

ratificerade barnkonventionen 1990 men den är ännu inte lag i Sverige. I artikel 3 står att läsa 

att ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 

barnets bästa komma i främsta rummet (FN:s barnkonvention s. 14). Barnets bästa är en viktig 

grund för barnkonventionen. Läroplanen för förskolan och skollagen är texter och 

styrdokument som pedagoger i förskolan och skolan ska arbeta efter enligt Sveriges regering.  

Salamancadeklarationen (Unesco, 1994) anger riktlinjer, principer, inriktning och praktik vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. I deklarationen används begreppet inclusive 

education och det förordas i deklarationen att förskola och skola ska utformas så att alla barns 

unika egenskaper och lärandebehov bevaras. Sverige har förbundit sig att följa 

Salamancadeklarationen.           

2:4 Specialpedagog mot förskolan 

Förskolan är enligt lag skyldig att ta emot barn i behov av särskilt stöd och ge dem det stöd de 

behöver. I förskolan talas det sällan om specialpedagogik mer än att det finns möjlighet för 

lärare i förskolan att konsultera specialpedagoger när de upplever oro kring ett barn eller en 

barngrupp. Sandberg (2010) beskriver specialpedagogik i förskolan som att det handlar om att 

skapa optimala förutsättningar för lärande för alla barn. När man talar om specialpedagogik är 

det oftast med skolan i fokus. Brodin och Lindstrand (2004) beskriver specialpedagogik som: 

”De åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska 
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kunna tillgodogöra sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn” (Brodin och 

Lindstrand, s. 84). 

Persson (2007) menar att specialpedagogen har en viktig funktion i det pedagogiska arbetet 

inom alla skolformer och i förskolan. Tillsammans med rektor (förskolechef i förskolan, min 

anmärkning) ska specialpedagogen vara en garant för att verksamheten verkligen är till för 

alla barn. Specialpedagogen ska även arbeta för att utveckla kvaliteten i förskolans/skolans 

inre arbete så att en så god lärandemiljö som möjligt kan erbjudas. Persson menar att en viktig 

uppgift för specialpedagogen är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för 

verksamhetens personal. Specialpedagogen skall även kunna arbeta nära arbetslaget. Det kan 

handla om att efter kartläggning och analys bidra till att utveckla arbetsformer och arbetssätt. 

När förskolepedagoger känner behov av att kontakta specialpedagogen för att få råd och stöd i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd krävs alltid föräldrarnas medgivande. 

3. Teoretiskt perspektiv  

Som övergripande teoretiskt perspektiv för studien har jag valt ett sociokulturellt perspektiv, 

då specialpedagogik i förskolan ofta handlar om att se på hur samspelet och kommunikationen 

i barngruppen fungerar. 

3:1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i att samspelet med omvärlden och 

språket har en stor betydelse för lärande. Lev Vygotskijs syn på lärande och det 

sociokulturella perspektivet är tongivande i Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Ett 

sociokulturellt perspektiv används ofta inom forskning om barn, menar Brodin & Lindstrand 

(2010). Det grundar de på att i den sociokulturella teorin betraktas barnet som en social 

varelse som med stöd av personer i omgivningen som barnet känner sig trygg med, vägleds in 

i en social gemenskap som är kulturellt förankrad. Ahlberg (2001) skriver att inom det 

sociokulturella perspektivet ses samspel och interaktion mellan människor som avgörande för 

begreppsutvecklingen och kommunikationens betydelse för tänkandets utveckling betonas. 

Språk och kommunikation är centralt i den sociokulturella teorin då det utgör länken mellan 

barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och 

interaktion som barnet blir delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar 

företeelser. Kommunikation är länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion) 

Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret för att 
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lärande och tänkande skall kunna ske (Säljö 2000). Att lära sig att kommunicera är att bli 

sociokulturell då det har stor betydelse för att forma både oss själva och andra (Dysthe 2001). 

Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt redskap, det fungerar som en 

länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Vygotskij menade att språket och 

tänkandet byggs upp i samspelet mellan barnet och föräldern, mellan individen och kulturen, 

samhället (Säljö, 2000). 

         Den proximala utvecklingszonen är förmodligen det mest välkända av Vygotskijs begrepp. 

”The zone of proximal development: It is the distance between the actual develpomental  

level as determined by independent problem solving and the level of the potential 

development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers” (Vygotskij, 1978 a, s. 86).                                                                          

Alla barn har en förmåga att lösa ett problem eller en uppgift när barnet arbetar självständigt. 

Vygotskij upptäckte att barnet även har ett område förutom den självständiga kompetensen 

där barnet med ett visst stöd från kamrat eller en vuxen klarar av en uppgift med högre 

svårighetsgrad. Det är en färdighet som är på gång, som är i vardande. I förskolan kan det 

t.ex. innebära att ett språksvagt barn får träna sitt språk i en grupp med språkstarka barn. Eller 

att ett barn som har svårt med samspelet i fria leken får tillfälle att leka i mindre grupp och 

kanske tillsammans med en pedagog och några barn. Pedagogen kan stötta leken och se till att 

det fungerar samtidigt som barnet får en upplevelse av att kunna leka och samspela med andra 

(min tolkning). I dialog med andra kan jag mer än vad jag kan när jag arbetar självständigt.  

I den sociokulturella teorin förstås barnet beteende i det sammanhang som han eller hon vistas 

i. Det gäller olika sociala sammanhang men även i kulturella och språkliga sammanhang. 

Barns möjlighet till utveckling beror till stor del på deras samspel med sin omgivning, främst 

tillsammans med sina föräldrar men även i samarbete med kamrater (Vygotskij, 1978 b). 

Lärandemiljöns är betydelsefull i den sociokulturella teorin. Det är avgörande för barnets 

motivation att pedagogerna skapar goda lärmiljöer och situationer som stimulerar till aktivt 

deltagande. När individen känner sig accepterad av andra och sedd som någon som kan något 

och som kan betyda något för andra har det betydelse för barnets lärande (Dysthe, 2001). 

Inre och yttre struktur talar Partanen (2007) om i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Han menar att ur ett sociokulturellt perspektiv bör vi uppmärksamma vad yttre struktur kan 

vara och hur den hänger ihop med utvecklingen av barnets inre verktyg och färdigheter, den 

inre strukturen. Den inre strukturen handlar om de mentala verktyg, delar av vårt inre 



14 
 

tänkande, som krävs för att vi ska kunna genomföra handlingar. Partanen anser att ur ett 

Vygotskij perspektiv kan man säga att struktur är subjektivt. Han tar som exempel att struktur 

i ett klassrum ligger i betraktarens öga. Om du som elev (eller barn i en förskolegrupp, min 

tolkning) förstår vad som pågår i klassrummet, om du vet hur du och andra agerar i det 

klassrummet och ser att det sker systematiskt i vardagen så upplever du struktur. Struktur är 

starkt kopplat till att förstå och uppleva mening i det som sker. Dysthe (2001) påpekar att i 

den sociokulturella teorin beror viljan att lära på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin 

tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man ingår i. 

Vygotskijs tankar om bemötande av barn med funktionshinder kopplas ofta ihop med 

inkluderingstanken, att dessa elever och barn inte ska särskiljas från andra barn. Med 

utgångspunkt från Vygotskijs syn på lärande och utveckling kan vi föra dialoger kring barn 

och ungdomar i behov av särskilt stöd. Frågor som såväl föräldrar, pedagoger, 

specialpedagoger och psykologer bör samlas kring menar Partanen är: ”Hur kan vi förstå 

barnets individuella särdrag och hur det utvecklas i samspelet med omgivningen? Hur kan 

barnets utveckling stimuleras, med vilka verktyg och med vilket förhållningssätt och lärande 

kan barnets tänkande och lärande utvecklas? Hur skulle det kunna se ut i förskolan och 

lärandemiljöerna?” (Partanen, 2007, s. 137). 

3:2 Specialpedagogiska perspektiv 

Persson (2007) har beskrivit vad specialpedagogik är och hur det skiljer sig från annan 

pedagogik. Han konstaterar att när det gäller dess funktion är specialpedagogikens insatser 

avsedda att sättas in när den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till. Men Persson 

understryker samtidigt svårigheten i att definiera specialpedagogik, inte minst då det är ett 

tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar sin teori från såväl psykologi, sociologi och 

medicin mm. Vidare beskriver Persson två perspektiv inom specialpedagogiken: det 

relationella och det kategoriska perspektivet. I det relationella perspektivet menar Persson att 

barnets svårigheter uppkommer i mötet med omgivningen. Barnet ses i det relationella 

perspektivet som varande i svårigheter. Svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i 

uppväxt- och utbildningsmiljön. Fokus för de specialpedagogiska insatserna innefattar både 

barn, pedagoger och lärandemiljö. I det kategoriska perspektivet däremot ses barnets 

svårigheter som medfödda eller på annat sätt individbundna. Barnet ses i det kategoriska 

perspektivet som en individ med svårigheter. 
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Persson anser att den specialpedagogiska verksamheten i skolan återfinns inom det 

kategoriska perspektivet. En anledning till detta menar Persson är tidsaspekten.  Han menar 

vidare att barn med socioemotionella störningar ökar i skolan och förskolan, att barn med 

sådana svårigheter ofta får förtur i en resursknapp organisation. Ur ett kategoriskt perspektiv 

legitimeras kortsiktiga lösningar utan att det görs försök för att på lång sikt lösa problemen.             

I ett relationellt perspektiv däremot är tidsaspekten för specialpedagogisk verksamhet mer 

långsiktig. I det relationella perspektivet engageras alla pedagoger och det kräver ofta att den 

enskilda skolan som system behöver analyseras. Persson poängterar att specialpedagogiskt 

arbete med utgångspunkt i ett relationellt perspektiv kan var svårt att motivera, då de 

upplevda problemen kräver lösningar omgående av pedagogerna.  

Nilholm (2007) beskriver två specialpedagogiska perspektiv. Dels det kompensatoriska i 

vilken det enskilda barnet äger problemet och behöver kompenserande åtgärder. 

Specialpedagogikens uppgift i det kompensatoriska perspektivet är att kompensera brister hos 

individen. Som reaktion mot det kompensatoriska perspektivet utvecklades det kritiska 

perspektivet. Barnets svårigheter läggs utanför individen och särlösningar undviks. Olikheter 

ses i det kritiska perspektivet som en tillgång och något som berikar. Det är skolans uppgift, 

understryker Nilholm, att utifrån demokratiska värderingar vara en god miljö för den 

mångfald som barn och elever representerar.                                                                                                                                         

I sin forskning introducerade Nilholm (2007) ett nytt perspektiv, dilemmaperspektivet i vilket 

han menar att det finns ett dilemma kring att alla elever ska ges liknande kunskaper och 

färdigheter. Samtidigt som skolan och förskolan ska anpassas efter att alla elever är olika och 

har olika intressen, fallenhet och erfarenheter. Det blir således en spänning anser Nilholm 

mellan det gemensamma och en anpassning till barns och elevers olikheter. I förskolan ska 

verksamheten vara lika för alla barn, samtidigt som verksamheten ska anpassas till barnens 

individuella behov. Det är en viktig aspekt för specialpedagoger att var medvetna om och ta 

med sig in i arbetet med pedagogisk kartläggning.  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt lyfter jag fram tidigare forskning som belyser arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan.  

4:1 Barn i behov av särskilt stöd 

Hur talar förskolepedagoger och specialpedagoger om barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan, i verksamheten, det dagliga arbetet med barnen men även i handledningssamtal 

inför pedagogisk kartläggning?  Palla (2011) visar i sin avhandling, som är baserad på 

intervjuer med specialpedagoger, handledarsamtal mellan specialpedagoger och pedagoger 

samt skrivna dokument, på hur pedagoger i förskolan talar om olikheter och hur det påverkar 

vår syn på vem som blir ”speciell” eller ”annorlunda”. Palla menar att det finns en risk att det 

i individuell dokumentation kring barn läggs alltför stort fokus på bedömning av barnet som 

individ. Hon ser en fara i att förskolan inte ifrågasätter den kunskapssyn eller människosyn 

som de olika dokumentationerna för vidare.  

Nordin-Hultman (2004) har i sin studie forskat om hur förskolans organisation av tid och rum 

påverkar förskolans pedagogiska miljö. Hon menar att den pedagogiska miljön sätter gränser 

för barn och indirekt skapar barn i behov av särskilt stöd. Vidare skriver hon att frågan om 

reglering, styrning och krav på barns anpassning är en aspekt av pedagogiken som inte är 

särskilt uppmärksammad i svensk förskola eller i skolans lägre stadier. Nordin-Hultman har i 

sina observationer sett att trots den stora välvilja och kunskap som pedagogerna i förskolan 

har så placeras ofta problemet hos barnet när det t.ex. har svårt att komma in i lekar, har svårt 

att samspela eller på något sätt faller utanför ramen. Detta kopplar Nordin-Hultman till viss 

del till det utvecklingspsykologiska perspektivet som förskolan många gånger utgår från. Det 

perspektivet menar Nordin-Hultman kan ses som ett välvilligt sätt att se på barns utveckling.  

I utvecklingspsykologin finns en garanti för att pedagogerna möter barnet på hans/hennes 

nivå. Nordin-Hultman (2004) poängterar att trots allt tal om barnets samspel med omvärlden, 

som understryks i Lpfö 98/10, förläggs barnets sätt att vara hos barnet själv.   

Markström (2005) har genomfört en etnografisk studie i vilken hon studerar förskolan som 

normaliserande praktik. I sin avhandling har Markström fokuserat på hur förskolans olika 

aktörer förhåller sig till och talar om vad som är eftersträvansvärt, normalt eller avvikande i 

olika sammanhang, bl.a. när det gäller barns beteende och egenskaper. Hon menar att 

normalitet är ett relativt begrepp. Vad som anses normalt eller avvikande hör ihop med vad 

som förväntas, är eftersträvansvärt eller önskvärt i varje kontext, enligt Markström. 

Markström skriver att det synsätt som dominerar i en social praktik får konsekvenser för 
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handlandet. Om förskolan utgår från brister hos individen eller barnet innebär det i 

förlängningen att individens brister ska korrigeras eller kompenseras för att inga barn ska vara 

avvikande eller onormala. Om däremot förskolan i sitt synsätt utgår från brister i omgivningen 

är det omgivningen eller lärandemiljön som behöver korrigeras eller kompenseras. Det är, 

betonar Markström, samspelet mellan individen och miljön som är det centrala. Vidare menar 

Markström att ett normalt förskolebarn ska vara ”lagom” självständigt, oberoende, aktivt, 

envist och starkt. Det ska även ge uttryck för glädje och trivsel i förskolemiljön. Vad är lagom 

och vem bestämmer vad som är lagom eller normalt? Lutz (2013) belyser att det sannolikt är 

beroende på variationer mellan olika miljöer och beroende på pedagogers tidigare 

erfarenheter.  

4:2 Pedagogisk kartläggning i förskolan 

Pedagogisk kartläggning är ett relativt nytt begrepp inom förskolans verksamhet. När jag har 

sökt litteratur och tidigare forskning i ämnet har jag insett att det framför allt används i skolan. 

Runström Nilsson (2011) skriver att pedagogisk kartläggning ska göras när skolan 

uppmärksammats på att en elev kan vara eller är i behov av särskilt stöd. I skolan ska alltid ett 

åtgärdsprogram föregås av en pedagogisk kartläggning. På samma sätt ska alltid en 

handlingsplan i förskolan föregås av en pedagogisk kartläggning. Pedagogisk kartläggning 

kan ses som ett redskap för att samla information om och göra en analys av en elevs 

skolsituation på ett strukturerat och tydligt sätt. ”För att kartläggningen ska leda framåt är det 

mycket viktigt att hitta det som fungerar, styrkor och möjligheter” (Runström Nilsson s. 64). 

Runström Nilsson menar att det är lätt att se till det som inte fungerar kring en elev, att leta 

brister. Syftet med en pedagogisk kartläggning i skolan är att öka förståelsen för elevens 

starka sidor, kunskaper och. Det är även viktigt att se eleven i relation till skolans organisation 

och den grupp eleven tillhör.  

Skolverket (2013) beskriver också arbetet med pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram 

som ett redskap för lärare, annan skolpersonal och rektor i arbetet med att stödja elev i behov 

av särskilt stöd. För att eleven ska få möjlighet att nå kunskapsmålen men även som en 

skriftlig bekräftelse på elevens behov av stöd och vilka stödåtgärder som ska vidtas.  

Palla (2011) belyser i sin avhandling att utöver individuella utvecklingsplaner (IUP) i 

förskolan används även dokumentation med mer specialpedagogisk prägel, som upprättas 

kring vissa barn, såsom olika kartläggningar och åtgärdsprogram. Hon skriver att forskning 

kring pedagogisk kartläggning och dokumentation i förskolan inte finns i någon vidare 
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utsträckning. Vidare understryker Palla att förskolan inte omfattas av reglerande förordningar 

kring åtgärdsprogram. Motsvarande term för åtgärdsprogram i förskolan är handlingsplan.       

I skolan har rektor skyldighet att se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Rektor kan delegera 

uppdraget till annan skolpersonal. Det är ofta den lärare som närmast har ansvar för eleven 

som medverkar vid en kartläggning tillsammans med t.ex. speciallärare eller specialpedagog. 

Skolverket (2013) understryker att inför upprättandet av ett åtgärdsprogram skall en 

kartläggning genomföras. I kartläggningen ska elevens skolsituation utredas med hänsyn till 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Utifrån kartläggningen ska sedan elevens behov av 

särskilt stöd bedömas och det ska även dokumenteras hur det särskilda stödet ska utformas. 

Björck-Åkesson (2009) resonerar kring specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. Hon visar på att speciella förskolor för barn i behov av särskilt stöd är ovanligt i 

Sverige. Den svenska förskolan arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd, det 

stöd som behövs ges i den befintliga barngruppen. Vidare menar Björck-Åkesson att för att ha 

möjlighet att arbeta med åtgärder utifrån barnets förutsättningar krävs det att en kartläggning 

görs både av barnet och av förskolemiljön. I den sociala miljön handlar det om hur barnet 

bemöts och samspelar med andra barn, hur lärande struktureras såsom uppläggning av 

aktiviteter och tidsplanering. Den fysiska miljön rör utformningen av lokaler, lärandemiljön, 

vilken plats barnet har i samlingen osv. Bäst lämpade för att göra kartläggningen anser 

Björck-Åkesson är de som finns i barnets vardagsmiljö i förskolan och givetvis barnets 

föräldrar och familj. Föräldrar, förskollärare och barnskötare har de största kunskaperna om 

vardagsmiljön, de är experter på de problem som uppstår, orsakerna till det och vilka mål som 

är rimliga. Å andra sidan belyser Björck-Åkesson vikten av att ha tillgång till och även ta 

hjälp av andra professionella yrkesgrupper som specialpedagog, logoped, psykolog och 

barnläkare. Deras kunskap är viktigt anser hon då de har erfarenhet av att arbeta med liknande 

problem eller utmaningar. De har även erfarenhet av att arbeta konsultativt vilket gör att de 

kan vara en resurs när det gäller att strukturera och prioritera i kartläggnings- och 

åtgärdsprocessen. Tillsammans kan de olika yrkesgrupperna skapa sig en helhetsbild kring 

barnet och formulera mål för de åtgärder som föreslås. För att förskolan på bästa sätt ska 

kunna stödja barnet är det viktigt att en diskussion förs tillsammans med barnets 

vårdnadshavare och att en handlingsplan upprättas (Skolverket 2005). I handlingsplanen bör 

ingå vilka insatser som planeras, syftet med insatserna, ansvarsfördelning och vilken övrig 

samverkan som krävs. Särskilda stödinsatser kräver alltid vårdnadshavares medgivande.  
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Sandberg och Ottosson (2010) beskriver i en artikel hur förskollärare, andra yrkesprofessioner 

och föräldrar ser på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. I studiens resultat 

framkom att tillgänglighet och samarbete med andra yrkesprofessioner i förskolan är 

grundläggande för att föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ska känna trygghet och stöd. 

Förskollärarna som deltog i studien beskrev att bl.a. storleken på barngruppen och 

organisatoriska aspekter har betydelse för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Sandberg 

och Ottosson fann även att samarbete kring barn i behov av särskilt stöd är viktigt och leder 

till en positiv utveckling. Enligt Björck-Åkesson(2009) är det vanligt att mål och metod 

blandas ihop när en kartläggning görs. Inte sällan beskriver pedagogen vad han/hon ska göra 

för att uppnå ett mål istället för att beskriva vad barnet gör när målet är nått. Det är även lätt 

att sätta ett för orealistiskt mål där förväntningarna ställs för högt. Att bygga på barnets 

styrkor och det som barnet redan kan är grundläggande anser Björck-Åkesson. 

Palla (2011) har i sin avhandling intresserat sig för hur barn skapas som subjekt när deras 

beteende förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan. Vidare vill hon belysa hur 

hanteringsförslag av barnen och deras beteende formuleras i specialpedagogiska 

sammanhang. Individuella utvecklingsplaner, kartläggningar och åtgärdsprogram används 

som hjälpmedel i det pedagogiska och specialpedagogiska yrkesutövandet anser Palla.                

Men påpekar hon, de kan också reduceras till bedömningsmallar om vad barn kan och inte 

kan. Palla menar att kartläggningar kan förstås som verktyg för synliggörande av barns 

utveckling och lärande. Å andra sidan beskriver Sandberg och Norling (2009) betydelsen av 

kartläggning i förskolan när det gäller barn i behov av särkilt stöd. De anser att den behövs för 

att ta reda på vilka svårigheter barnet har och för att lyfta fram de hinder och möjligheter som 

finns i det enskilda barnets omgivning. Sandberg och Norling betonar även att alla barn 

utvecklas och att förändring sker efter en tid, därför behövs återkommande kartläggning för 

att tillmötesgå barnets individuella och återkommande behov. 

4:3 Metoder för pedagogisk kartläggning  

I detta avsnitt beskrivs två olika metoder, observation och handledning, som specialpedagoger 

använder sig av i arbetet med pedagogisk kartläggning i förskolan. Med observation som 

metod kan specialpedagogen bilda sig en egen uppfattning om var svårigheterna finns för 

barnet eller barngruppen. Genom handledning kan specialpedagogen sedan hjälpa 

förskolepedagogerna att prioritera vilka mål som är viktiga att arbeta med för tillfället för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet eller barngruppen. 
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Observation 

Förutsättningarna för en pedagogisk kartläggning är att förskolepedagogerna uppmärksammar 

eller känner en oro kring ett barn eller en grupp. Förskolepedagogerna har observerat en 

situation och vänder sig till specialpedagogen för att få hjälp med vidare observation och hjälp 

att komma vidare i arbete med barnet eller gruppen. Bjørndal (2013) belyser att pedagoger 

observerar kontinuerligt i sin verksamhet varje arbetsdag. Att som specialpedagog observera 

ett barn eller en barngrupp menar Bjørndal hör till den första ordningens observation, då 

specialpedagogen har som sin primära uppgift att observera. Det anser Bjørndal bidrar till en 

högre kvalitet i observationerna då observatören inte behöver splittra sin uppmärksamhet 

mellan flera olika uppgifter. Om förskolepedagogerna däremot observerar barnet eller 

barngruppen under pågående verksamhet, handlar det om observationer av andra ordningen. 

Det är svårare att observera en situation man själv är en del av påpekar Bjørndal.  

Att flera personer observerar ett barn eller barngrupp är viktigt menar Almqvist (2009). För 

att uppnå tillförlitlighet eller reliabilitet i en observation anser hon att flera personer behöver 

observera barnet, barngruppen eller situationen för att se om de ser och upplever samma sak. 

Reliabilitet kan lättare uppnås om både förskolepedagogerna och specialpedagogen observerar 

barnet eller barngruppen för att få en gemensam helhetsbild av situationen. Lutz (2009) fann i 

sin avhandling att pedagogerna i intervjuerna gav uttryck för att möjligheten att genomföra 

observationer under en tung arbetsbörda kunde vara begränsade. Vidare skriver Lutz att 

observationer av olika karaktär är ett vanligt inslag i förskolepraktiken. Förskolepedagoger 

observerar dagligen men de uttrycker i Lutz studie svårigheten att hinna skriva ner sina 

observationer. Men när något uppfattas att inte stämma i ett barns beteende eller när något 

bekymrar förskolepedagogerna, startas en reflektion i arbetslaget. Barnets beteende bedöms 

då i förhållande till pedagogens kunskap om barns utveckling i kombination med intuition 

menar Lutz. Om barnet fortsätter med sitt beteende som bekymrar förskolepedagogerna, 

skriver Lutz att observationerna systematiseras. För att skapa ett underlag inför samtal i 

arbetslaget kring barnet om hur man ska gå vidare och inför att ev. kontakta och ta hjälp av en 

specialpedagog. Syftet med observationer när det gäller barn i behov av särskilt stöd är 

kompensatoriskt och utgår från att pedagogen ska kunna hjälpa barnet Lutz (2009).  

Palla (2011) beskriver i sin avhandling observation och hon framhåller även dokumentation 

som användbara metoder för att kartlägga barns utveckling och för att kunna utveckla 

pedagogiska metoder anpassade för det individuella barnet. För en specialpedagog som 

kommer till en verksamhet för att observera handlar det främst om vara med i det som sker. 
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Bjørndal (2013) menar att om man inte använder sig av några tekniska hjälpmedel är det bäst 

att delta så lite som möjligt i själva situationen. Det skapar den bästa förutsättningen för att få 

så mycket och så intressant information som möjligt. Det kan dock vara svårt att observera en 

barngrupp och inte delta i t.ex. samlingen, i den fria leken eller i hallsituationen. Att direkt 

efter observationen sätta sig ner och skriva ner sina intryck i en ”loggbok” eller dagbok anser 

Bjørndal är viktigt. Ju längre tid som går innan man antecknar desto mer onyanserade, 

bristfälliga och felaktiga kommer observationerna att bli enligt Bjørndal. 

Handledning 

Att beskriva handledning och ge det rättvisa skulle kräva en egen uppsats. Men jag vill ge en 

mycket kort bakgrund till hur specialpedagoger kan använda sig av handledning i arbetet med 

pedagogisk kartläggning. 

Lauvås och Handal (2001) menar att ingen har lyckats särskilt väl att beskriva vad 

handledning innebär. Rådgivning, vägledning, konsultation är ord vars betydelser ligger nära 

varandra enligt Lauvås och Handal. Vidare menar Lauvås och Handal att handledning inte är 

något som är förunnat några få speciellt kvalificerade personer utan det rör sig om en 

vardagsaktivitet som förekommer överallt. Ottosson (2009) anser att tillgång till handledning 

har ökat för lärare i förskolan och att det upplevs som ett stöd i arbetet och som en källa till 

självinsikt. Hon beskriver att pedagogisk kunskap och kunskap om barns utveckling är 

grundläggande för arbetet med barn men även för den egna yrkesidentiteten och för att 

upprätthålla en tydlig yrkesroll för lärare i förskolan. 

Bladini (2004) skriver i sin avhandling om handledning som ett rum för reflektion. Där 

specialpedagogen åstadkommer förändring genom att ställa frågor för att stimulera 

pedagogernas tänkande och stödja deras utforskande kring hur ett problem kan förstås. 

Utgångspunkten i de handledande samtalen är att det inte finns en verklighet utan flera.                  

Ett handledningssamtal handlar inte enbart om en teknik att överföra kunskap mellan 

individer, poängterar Lauvås och Handal (2001). Författarna beskriver handledningssamtalet 

som en mänsklig aktivitet vilken bidrar till att vi utvecklar vår uppfattning om världen och 

fördjupar vår förmåga att reflektera. Reflekterande handledning utgör ett samtal menar 

Lauvås och Handal och det är bara i en del handledningssamtal som kunskap förs över från 

handledaren till en eller flera andra.  

En viktig förutsättning för det handledande samtalet menar Bladini är att pedagogerna känner 

förtroende för specialpedagogen. I studien talar flera av de intervjuade specialpedagogerna 
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om betydelsen av att skapa en atmosfär och en miljö som kan lägga grunden för att 

pedagogerna tillsammans med specialpedagogen ska kunna växa. När det gäller observation 

innan det handledande samtalet menar Bladini att det ser olika ut från fall till fall. En del 

specialpedagoger i studien uttryckte att de ville få förskolepedagogernas bild av barnet och 

alltså inte själva observera barnet eller barngruppen innan handledningstillfället. Andra 

specialpedagoger argumenterade för observation innan handledningssamtalet för att det, som 

de upplevde, skapade trovärdighet i samtalet. Om pedagogerna uttryckte önskemål om att 

specialpedagogen skulle ”se med egna ögon” innan handledningssamtalet tillgodosågs det 

önskemålet. Vidare i sin studie fann Bladini att specialpedagogernas mål för handledning var 

att barnet, eller barngruppen som samtalet handlade om skulle få det bättre. Samtidigt var 

målet att pedagogerna skulle bli stärkta i sin yrkesroll. Specialpedagogerna utryckte även att 

handledningssamtalet handlar om att hjälpa pedagogerna att förstå barnet, att se barnet.  

4:4 Uppföljning och utvärdering av pedagogisk kartläggning 

Hur följs då de pedagogiska kartläggningarna upp och utvärderas? Skolverket (2005) betonar 

i avsnittet om barn i behov av särskilt stöd att om en handlingsplan upprättas ska den följas 

upp och utvärderas. Vidare understryker de att kommunerna ska försäkra sig om att 

tillräckliga och adekvata resurser avsätts för särskilt stöd. Kommunerna måste känna till såväl 

omfattningen av stödbehov som behovens karaktär och säkerställa att de insatser som görs har 

avsedd effekt.  

Lutz (2013) konstaterar att det stöd som ges till barnen inom förskolans ram i liten 

utsträckning utvärderas, med hänsyn till både innehåll och långtgående effekt. I en tidigare 

avhandling fann Lutz (2009) att de åtgärder som dominerade i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan var av två slag: antingen någon form av handledning för pedagoger 

eller att en pedagog fick i uppdrag att arbeta ”tätt” med enskilda barn, enskilt eller i befintlig 

barngrupp. Men, påpekar han, de långsiktiga effekterna är inte klarlagda. En form av 

utvärdering fann Bladini (2004) i sin avhandling nämligen att specialpedagogerna i samtal 

tillsammans med pedagogerna i förskolan kunde erinra och påminna sig om hur situationen 

såg ut förut för ett barn och uppmärksamma dem på vad som fungerade bättre nu.                  

Enligt Bladini är det faktum att förändring av ett barns situation eller av pedagogernas sätt att 

arbeta ger samtalen mellan specialpedagog och förskolepedagoger legitimitet. 

Specialpedagoger söker tekniker och metoder för förändring menar Bladini.  
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Uppföljning och utvärdering är relativt nya begrepp även inom förskolan i stort. När Lpfö 98 

reviderades 2010 tillkom ett stycke som berör ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan” (Lpfö98/10, s 14). Där betonas att det är förskolans kvalité som kontinuerligt och 

systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Detta för att skapa goda 

förutsättningar för barns lärande och utveckling. I Läroplanen skriver Skolverket att för att 

kunna stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskaper om varje barns erfarenheter, 

kunnande och delaktighet. I riktlinjerna i Lpfö 98/10 ligger fokus på att följa upp och 

utvärdera den pedagogiska verksamheten och att barn och föräldrar ska vara delaktiga i 

utvärderingen, deras röster ska lyftas fram (Lpfö 98/10 kap 2:6). Elfström (2013) betonar i sin 

avhandling att när läroplanen infördes i slutet av 90-talet innebar det också en förändring av 

förskolans uppdrag där man önskar en utveckling av förskolans pedagogiska arbete. Därför, 

menar Elfström, förordade man att utvärderingarna skulle riktas mot de pedagogiska 

processerna och mötet mellan läraren och barnet.  

Vallberg Roth och Åsén (2012) hävdar att uppföljning och utvärdering i dagligt tal används 

som synonymer. De betonar att det är viktigt att hålla isär begreppen då de innebär delvis 

olika saker. Med uppföljning menas att berörd skolpersonal följer upp och ser till att de 

föreslagna åtgärderna verkligen genomförs. Utvärdering är en mer systematisk analys och 

helhetsbedömning av hur åtgärderna har fungerat och hur målen har uppnåtts. Kärnan i 

utvärdering, påpekar Vallberg Roth och Åsén, är att den är granskande och värderande. I 

läroplanen synliggörs även barnens och föräldrarnas roll i uppföljning och utvärdering. All 

form av utvärdering i förskolan ska tydligt utgå från ett barnperspektiv och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärderingar och deras röster ska lyftas fram (Lpfö 98/10). Det betonas i 

läroplanen att det är barnens utveckling och lärande som ska följas upp och analyseras 

samtidigt som det tydligt framgår att det är verksamheten som ska utvärderas. Vidare belyser 

Vallberg och Roth att tester i förskolan inte handlar om att följa en process där barn möter nya 

utmaningar och skapar nya erfarenheter. Utan det handlar om att mäta vad barn kan eller 

förmår vid ett visst tillfälle. Vallberg Roth och Åsén kopplar detta till att det finns en tendens 

att den anglosaxiska traditionen (länder som Australien, Kanada, Storbritannien och USA) 

med mer individinriktade utvärderingar blir vanligare i svensk förskola. Detta till skillnad mot 

den nordiska och centraleuropeiska traditionen som är mer verksamhetsinriktad. 

4:5 Dokumentation i förskolan 

Kraven på dokumentation i förskolan har ökat och fått spridning i takt med förskolans 

riktning mot ett tydligare lärandeuppdrag menar Palla (2011) i sin avhandling. Palla belyser 
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att i det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen 1993) som föregick läroplanen framgår det 

att en individuell plan bör utarbetas för barn som behöver särskilt stöd. I den individuella 

planen ska de gemensamma ställningstaganden kring målen för arbetet med barnet 

dokumenteras och det ska tydligt framgå om det behövs någon form av resursförstärkning och 

syftet med den. Palla poängterar att i läroplanen (Lpfö 98/10) finns inte någon sådan plan 

omnämnd. Däremot understryks behovet av och vinsterna med dokumentation för alla barn 

och att dokumentationerna och analyserna ska genomföras för att förbättra förutsättningarna 

för barns utveckling och lärande.  

I samband med dokumentation i förskolan är det angeläget att nämna pedagogisk 

dokumentation som har blivit allt större i den svenska förskolan under 2000-talet. Pedagogisk 

dokumentation är inspirerat av Reggio Emiliapedagogiken och skiljer sig från den vanliga 

dokumentationen i förskolan. Lenz Taguchi som har forskat mycket kring pedagogisk 

dokumentation beskriver den som framåtsyftande till skillnad mot annan dokumentation. 

”Pedagogisk blir dokumentationen först när de vuxna, gärna tillsammans med barnen, börjar 

reflektera – tänka och diskutera - över det de ser, hör och läser i dokumentationen (Lenz 

Taguchi, 2013, s, 13). Dokumentationen blir pedagogisk eftersom den får konsekvenser för 

vårt fortsatta arbete. 

Lenz Taguchi (2013) talar om att det finns ett konstruktionistiskt förhållningssätt i pedagogisk 

dokumentation. Det innebär att man ser allt, det vill säga miljö, förhållningssätt till barnen, till 

varandra osv. som något föränderligt. Pedagogen själv är tillsammans alltid delaktig i 

förändringen, medvetet såväl som omedvetet. Utifrån ett konstruktionistiskt förhållningssätt 

finns alltid möjligheten till alternativa tolkningar som sätter de gamla ur spel. Lenz Taguchi 

talar även om den synliga pedagogiska miljön och den osynliga pedagogiska miljön i 

förskolor. Den synliga miljön är de vi ser, arkitektur, planlösning, möblering osv. Den 

osynliga pedagogiska miljön menar Lenz Taguchi, består av vårt förhållningssätt och synsätt 

till barn och andra vuxna, men även vårt förhållningssätt till den materiella miljön och hur vi 

väljer att använda den. ”Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man göra den osynliga 

pedagogiska miljön synlig och samtidigt få ett verktyg att förstå den yttre och synliga miljön” 

(Lenz Taguchi, 2013, s. 32). Pedagogisk dokumentation kan användas som ett arbetsverktyg 

för att skapa en förändring i såväl den synliga som den osynliga miljön. Den kan även ge oss 

information om var jag/vi står just nu menar Lenz Taguchi. Det handlar om vilket 

förhållningssätt till barnen, till kunskap och till lärande som blir synliggjort i den pedagogiska 

dokumentationen. Lenz Taguchi understryker att dokumentationen även ger oss svar på frågor 
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om vad barn kan, hur barn tänker, hur de lär sig och om barns läroprocesser. Skolverket 

(2012) anser att genom pedagogisk dokumentation blir det även möjligt att upptäcka de barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilda stödinsatser. Pedagogisk dokumentation är ett 

arbetsverktyg menar Skolverket som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete i arbetslaget 

och kan användas för att granska den egna praktiken. 

Vallberg Roth (2012) publicerade nyligen en artikel i Nordisk barnehageforskning om olika 

former av bedömning och dokumentation i svensk förskola. Hon tycker sig se en trend mot ett 

ökat intresse för lärande och kunskap vad det gäller individuell bedömning och 

dokumentation. Hon belyser att dokumentation och bedömning kan stärka, stödja och 

förstärka men att vi måste vara medvetna om att den även kan försvaga, vilseleda och 

begränsa barn, föräldrar och professionella. Vallberg Roth skriver att dokumentation kan 

användas för att stödja barn i behov av särkskilt stöd och barn som behöver utmaningar. I en 

tidigare kunskapsöversikt visar Vallberg Roth (2010) på forskning som framhåller hur 

dokumentation både kan stödja och styra barns lärande. Hon beskriver hur en ökande trend av 

att dokumentera, bedöma och inspektera tycks svepa över alla skolformer. Vidare betonar 

Vallberg Roth behovet av kritisk forskning om bedömning och dokumentation som riktar sig 

mot barn i förskolan.                                                                                                                 

Även Elfström (2013) diskuterar i sin studie kring barn i behov av särkilt stöd och 

dokumentation. Hon frågar sig hur olika man får vara innan man ses som ”särskild” eller 

”avvikande” när man synliggörs genom standardiserade mallar. Enligt Elfström finns det en 

konflikt i att individualiseringen har som mål att alla ska klara av samma saker på samma 

gång.”Risken är att det inte heller gagnar de barn och elever man helst vill värna om, de barn 

som kallas ”barn i behov av särkskilt stöd” eller barn i ”riskzonen”. Intentionen är att 

upptäcka och hjälpa barn med svårigheter så tidigt som möjligt, för att skapa så bra villkor för 

dem som möjligt” (Elfström 2013, s. 97). Här finns en motsättning anser Elfström, alla barn 

passar inte in i samma mall men alla ska utvecklas efter samma plan och åt samma håll.                     
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5. Metod  

Jag valde att använda en kvalitativ innehållsanalys som metodansats. Som jag beskrev i 

avsnittet Teoretiskt perspektiv grundar sig min studie på det sociokulturella perspektivet. Jag 

har letat efter och skapat koder i analysen av mitt datamaterial. I föreliggande avsnitt redogör 

jag för val av metodansats, urval, genomförande av intervjuer och analys av data. Etiska 

övervägande redovisas och jag resonerar kring studiens tillförlitlighet.  

5:1 Kvalitativ intervju 

Då syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger som arbetar mot förskolan 

beskriver sitt arbete med pedagogisk kartläggning har jag valt en kvalitativ metod. Jag ville få 

en mer fördjupad förståelse för specialpedagogernas syn på pedagogisk kartläggning och inte 

en generell överblick. Johannessen och Tufte (2003) beskriver kvalitativ metod som mer 

flexibel än kvantitativ. Författarna menar att forskaren i högre grad kan låta informanterna 

styra den information som framkommer. Det såg jag som viktigt då den forskning som finns 

om pedagogisk karläggning i förskolan är mycket begränsad. Det finns även i en kvalitativ 

metodansats utrymme för följdfrågor som uppkommer under t.ex. en intervjusituation.  

Bryman (2011) nämner två typer av kvalitativa intervjuer: ostrukturerad intervju och 

semistrukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun menar Bryman liknar mer ett samtal 

mellan intervjuaren och informanten. I den semistrukturerade intervjun däremot har 

intervjuaren utarbetat en intervjuguide (bilaga 2) som finns med som en grund i intervjun. 

Men informanten har en stor frihet i hur svaren formuleras. Intervjuaren är också fri att ställa 

frågor som inte ingår i intervjuguiden. Frågorna behöver heller inte komma i samma ordning 

som i intervjuguiden. Utarbetandet av en intervjuguide är väsentligt anser Dalen (2007).              

Hon betonar även vikten av att vara grundlig när man utarbetar en intervjuguide. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver intervjuandet som en process i två steg. Det första steget där 

intervjuaren samlar in kunskap och en andra del av processen där intervjuaren konstruerar 

kunskap. Vidare ger Kvale och Brinkmann en bild av intervjuaren som antingen en 

malmletare eller en resenär. Forskaren som malmletare letar efter kunskap i intervjupersonens 

inre, där forskaren hoppas på att hitta kunskap som inte är påverkad av ledande frågor. 

Resenären å andra sidan uppmuntrar intervjupersonen att berätta om sin livsvärld, att samtala 

med intervjupersonen är centralt för resenären. Mitt förhållningssätt till intervjuerna liknar 

metaforen av att vara en resenär. I det synsättet har jag som intervjuare även varit öppen för 

ny kunskap och egen reflektion.                                                                            
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Kvale och Brinkmann (2009) understryker att reflektionsprocessen kan ge forskaren en ny 

självförståelse och en ny syn på det ämne som intervjun behandlar. Min ambition har varit att 

få ta del av intervjupersonernas syn på pedagogisk kartläggning och att genom deras olika 

uppfattningar få en mer komplett bild. Jag har även försökt att vara öppen för olika 

uppfattningar för att kunna se till helhetsbilden av fenomenet.  

5:2 Urval 

Jag valde ett urval som Bryman (2011) kallar för snöbollsurval eller kedjeurval. Jag fick i 

början av studien kontakt med två olika specialpedagoger som var relevanta för min studie 

och med hjälp av dem kunde jag kontakta fler informanter. Bryman menar att ett s.k. 

snöbollsurval används oftast inom ramen för en kvalitativ forskning. Min strävan har varit att 

finna så olika informanter som möjligt, vad det gäller område, kön, ålder, antal år i yrket osv. 

Men jag upptäckte snart att det var svårt. Kanske beroende på att specialpedagoger mot 

förskolan ofta har en förskollärarutbildning som grundyrke, vilket är ett kvinnodominerande 

yrke. Det krävs även arbetslivserfarenhet för att studera till specialpedagog därför fann jag att 

de jag intervjuade var i samma ålder och de var alla kvinnor.                                                                

Jag valde att inte från början bestämma hur stort antal informanter jag skulle intervjua, på 

grund av att jag upplevde det svårt att avgöra hur många intervjuer jag skulle anse som 

tillräckligt. När jag hade genomfört sju intervjuer upplevde jag att jag fått tillräckligt material 

till mitt analysarbete. Det fanns givetvis även en tidsaspekt i valet av antalet informanter. Det 

är tidskrävande och svårt analysera stora intervjumaterial, vilket ökar risken för ytlig analys 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Av de sju informanterna har fem en bakgrund som förskollärare 

och två av dem har en bakgrund som fritidspedagog. Alla sju arbetar som specialpedagog 

inom kommunen gentemot olika förskolor. Det varierade mycket hur många förskolor de 

arbetade mot, från fyra till 20 förskolor.  

5:3 Genomförande 

Jag ville genom intervjuerna ta reda på specialpedagogernas beskrivningar av pedagogisk 

kartläggning som fenomen. Jag tog kontakt med informanterna genom att e-posta en förfrågan 

i vilken jag bifogade ett missivbrev (bilaga 1). Där beskrev jag kortfattat min bakgrund, 

studiens syfte, hur lång tid intervjun beräknades ta och att jag ville spela in intervjun. 

Informanterna fick därefter ta ställning till om de ville delta och de var fria att avbryta sitt 

deltagande när de ville under intervjun. Jag spelade in intervjuerna med diktafon för att kunna 

vara så närvarande som möjligt i samtalet. Under själva intervjun antecknade jag inte 

någonting men så snart jag kunde efteråt skrev jag ner några korta meningar av det jag hade 
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uppfattat som kärnan i intervjun (Bryman, 2011).                                                                                                                          

Jag åkte till informanternas olika arbetsplatser gör att genomföra intervjuerna, alla 

informanterna hade reserverat ett rum där vi kunde prata ostört. Intervjuerna varade i 45-75 

minuter, den kortaste intervjun resulterade i fem sidor text och den längsta intervjun var 22 

sidor. Sammanlagt består intervjumaterialet av 76 sidor textmaterial. Så snart som möjligt 

efter intervjun transkriberade jag den, en i taget. Jag började analysen av intervjuerna under 

tiden jag transkriberade och innan alla intervjuer var genomförda. Det är något som Bryman 

(2011) ger som råd för att undvika att analysen blir en oöverstiglig uppgift. Bryman menar 

även att vid en kontinuerlig analys blir forskaren mer medveten om olika teman som dyker 

upp och som han eller hon vill gå in på i de intervjuer som återstår.   

5:4 Forskningsetiska överväganden 

Jag är medveten om att jag i mitt examensarbete har trätt in i rollen som forskare och därför 

ska lägga stor vikt vid etiska överväganden i min studie. Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar att just intervjuforskning är genomsyrad av moraliska och etiska frågor. Min 

föresats har varit att följa de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet uppmanar till i 

boken God forskningssed (2011). De fyra huvudriktlinjerna innefattar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet – innebär att forskaren informerar undersökningspersonerna om det 

allmänna syftet med undersökningen. I samband med att jag frågade informanterna i min 

studie om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju skickade jag även ett missivbrev. 

(bil 1).  

Samtyckeskravet – deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Det är viktigt att ingen påtryckning sker och det ska inte förekomma något 

beroendeförhållande mellan forskare och deltagare. Jag betonade för informanterna att de när 

som helst under intervjun kunde avbryta utan att de behövde förklara varför.  

Konfidentialitetskravet – innebär att privata data som identifierar deltagarna i undersökningen 

inte kommer att avslöjas. I missivbrevet försäkrade jag deltagarna att deras deltagande skulle 

vara anonymt. All information som lämnas i intervjuerna behandlas med sekretess. 

Intervjuerna spelades in på diktafon och lagrades på ett minneskort, som har förvarats på ett 

säkert ställe. Likaså utskrifterna av intervjuerna som har avanonymiserats och förvarats 

säkert. 
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Nyttjandekravet – betyder att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål. Jag klargjorde i missivbrevet att intervjumaterialet endast kommer att 

användas i mitt examensarbete och att ljudfilerna kommer att raderas när uppsatsen är klar 

och godkänd. (Vetenskapsrådet 2011; Kvale & Brinkmann 2009; Johannessen & Tufte 2003) 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att forskaren bör vara medveten om att den öppenhet som 

kan uppkomma vid en intervjusituation kan göra att intervjupersonerna avslöjar mer än vad de 

hade tänkt dela med sig av. Här understryker Kvale och Brinkmann forskarens roll och vikten 

att som forskare försöka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som publiceras. 

5:5 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet eller reliabilitet handlar om hur noggrann och systematisk forskaren har varit 

under forskningsprocessen och som en följd av detta hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten 

är (Thornberg och Fejes, 2009). Vidare skriver Thornberg och Fejes att studiens resultat och 

slutsatser ska vara formulerade på ett tydligt och välskrivet sätt och vara väl förankrade i 

empirin. Bryman (2011) menar att reliabilitet rör frågan om resultaten från en undersökning 

blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpen och 

tillfälligheter. Men, påpekar Bryman, reliabilitet blir oftast aktuellt då man gör en kvantitativ 

studie och inte på samma sätt i kvalitativ forskning. Dock belyser Kvale och Brinkmann 

(2009) att reliabilitet i en intervjusituation handlar om huruvida intervjupersonerna kan 

komma att ge olika svar till olika intervjuare. Validitet är ett begrepp som har anammats även 

av forskare som arbetar med kvalitativa studier enligt Thornberg och Fejes. Det refererar till i 

vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som används 

verkligen undersöker det som ska undersökas. Kvale och Brinkmann (2009) understryker att 

validitet handlar om giltighet och riktighet i ett yttrande i t.ex. en intervju. 

I missivbrevet till informanterna skrev jag kort om mitt syfte med studien vilket gjorde att de 

hade en liten förförståelse innan jag kom för att genomföra intervjun. Några hade hunnit läsa 

och tänka till innan intervjun medan andra ursäktade sig för att de inte hunnit förbereda sig 

innan jag kom. Jag valde att inte förklara pedagogisk kartläggning eller ge min syn på 

fenomenet innan intervjun då jag var intresserad av att få ta del av deras syn på pedagogisk 

kartläggning och hur de använde sig av det. Min uppfattning var att specialpedagoger känner 

till begreppet pedagogisk kartläggning.  
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5:6 Analys av data  

När jag genomfört och transkriberat de sju intervjuerna började jag att läsa och analysera 

datamaterialet. Jag valde därför en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod för min studie. 

Som Johannessen och Tufte (2003) påpekar är det inte lätt att få en överblick över den 

information som finns i det insamlade materialet. Till en början upplevde jag att allt var 

viktigt och fick då ta hjälp av och utgå från två avsikter med dataanalysen som Johannessen 

och Tufte beskriver. Att dels komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det 

blir analyserbart och dels att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som 

finns i datamaterialet.  

Jag läste de transkriberade intervjuerna flera gånger för att få ett helhetsintryck och för att leta 

efter intressanta och centrala kodord i materialet. Jag kunde redan på ett tidigt stadium 

upptäcka likheter och skillnader mellan intervjuerna men försökte att inte låta det bli den 

slutgiltiga tolkningen. Att vara öppen för att tolkningar kan ändras när man arbetat mer med 

materialet är viktigt betonar Johannessen och Tufte (2003). När jag sedan gick vidare i 

analysen letade jag efter det var som relevant för min forskningsfråga i materialet. Jag gick 

igenom materialet flera gånger och markerade i marginalen med olika färger den text som gav 

kunskap om huvudtemat för studien. Denna del av processen kallas kodning och används för 

att upptäcka och organisera de meningsfulla utsnitten i materialet. 

Johannessen och Tufte (2003) belyser att kodning är en process som tar mycket tid och energi 

och att forskaren får vara beredd på att koder kan ändras under arbetets gång allteftersom man 

lär sig materialet. Det är viktigt menar Bryman (2011) att inte likställa kodningen med analys 

och att vara så uppfinningsrik och kreativ som möjligt i kodningsprocessen. Han påpekar även 

risken med att kontexten i materialet går förlorad under arbetet med kodning genom att 

forskaren plockar ut textstycken från sitt sammanhang. Johannessen och Tufte understryker 

att i denna fas kan kodord slås samman eller ordnas under varandra. Den sista fasen i 

dataanalysen består av att sammanfatta materialet i nya begrepp och beskrivningar så att det 

kan förmedlas till andra. Materialet sätts samman på nytt med utgångspunkt från de kodord 

som man kommit fram till. Analysarbetet har som mål att vi ska identifiera mönster och se 

samband som vi inte kände till i förväg menar Johannessen och Tufte. I följande figur har jag 

kortfattat beskrivit hur jag har arbetat med analysen av datamaterialet. 
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Figur 1: Egen figur efter Johanessen och Tufte (2003). 

5:7 Metoddiskussion 

Utifrån syfte och frågeställningar valde jag kvalitativ innehållsanalys som metod för studien. 

Jag har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger som arbetar mot 

förskolan. De arbetar i olika kommuner vilket gav mig en värdefull inblick i att 

specialpedagoger som arbetar mot förskolan har möjlighet att forma sitt arbete själva. Under 

arbetet med intervjuerna insåg jag att jag även hade kunnat genomföra fokusgruppintervjuer. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att fokusgruppintervjuer ökar i användning. Målet med 

fokusgruppintervjuer var inte att nå samförstånd och finna lösningar, utan att föra samman 

olika uppfattningar i en fråga. Det hade varit intressant att låta specialpedagogerna träffas och 

diskutera tillsammans. Jag upplevde ganska snart i min analys att det innebar en utmaning att 

få en samlad bild av hur specialpedagoger använder sig av pedagogisk kartläggning. Jag 

färgkodade hela intervjumaterialet i koder vilket inte var så lätt som jag hade trott. Det var 

olika hur mycket specialpedagogerna hade pratat om vissa frågor och att fånga upp essensen i 

varje svar eller uttalande var svårt. Till slut utkristalliserades sex olika koder: Ett verktyg för 

specialpedagogerna, Arbetsprocessen kring pedagogisk kartläggning, Flexibel kartläggning, 

Specialpedagogiskt perspektiv i kartläggningen, Dokumentation i pedagogisk kartläggning, 

Att följa upp och utvärdera pedagogisk kartläggning. 

Det hade varit intressant att genomföra samma studie med diskursanalys som metod. Under 

arbetet med studien har mitt intresse väckts kring hur vi talar om barn i behov av särskilt stöd 
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i förskolan. I diskursanalys påpekar Bolander och Fejes (2009) är inte forskaren fristående 

från diskursen. Istället är forskaren ett subjekt bland alla andra inom ramen för diskursen. 

Med diskursanalys som metodansats hade det varit möjligt att undersöka hur språket formas 

kring barn i behov av särskilt stöd. Då hade det även varit angeläget att intervjua förskollärare 

och hur de arbetar med och talar om barn i behov av särskilt stöd.  

6. Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger som arbetar mot förskolan beskriver 

arbetet med pedagogisk kartläggning när det gäller barn i behov av särskilt stöd, på såväl 

individ-, grupp- och organisations nivå. I studien undersöks även på vilket sätt 

specialpedagoger följer upp och utvärderar de pedagogiska insatserna. Efter att jag läst och 

analyserat de transkriberade intervjuerna kunde jag börja se mönster och samband i 

datamaterialet. Jag skapade kodord i datamaterialet som jag såg som relevanta för att svara på 

syftet med studien. I intervjucitaten har jag skrivit ner det som informanterna sagt ordagrant. 

I resultatet redogör jag för de koder som jag upplever som betydelsefulla för min 

forskningsfråga: Ett verktyg för specialpedagogerna, Arbetsprocessen kring pedagogisk 

kartläggning, Flexibel kartläggning, Specialpedagogiskt perspektiv i kartläggningen, 

Dokumentation i pedagogisk kartläggning, Att följa upp och utvärdera pedagogisk 

kartläggning. 

6:1 Ett verktyg för specialpedagogerna 

Det framkom under flera intervjuer att den pedagogiska kartläggningen ansågs vara ett 

verktyg för specialpedagogerna. Med hjälp av pedagogisk kartläggning blir arbetet kring ett 

barn i behov av särskilt stöd tydligare, ansåg informanterna. Jag ställde frågan hur 

specialpedagogen upplever att det finns behov av pedagogisk kartläggning i förskolan. 

Ja, jag ser det som ett bra verktyg faktiskt. Sedan får man ju (.)
1
 det finns alltid baksidor och det 

har slagit mig nu också att man (.) alltså har man jättemycket frågor i en kartläggning, kan man 

liksom förstå att det handlar om att jag inte ska svara på allting. 

Informanterna beskrev att förskolepedagogerna ber specialpedagogerna om hjälp med den 

pedagogiska kartläggningen. Trots det beskrev specialpedagogerna att de gärna ser att det är 

förskolepedagogerna som genomför den pedagogiska kartläggningen. Det är 

                                                           
1
 (.) i intervjucitaten innebär att informanten tänker efter en stund, blir tyst. 
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förskolepedagogerna som är närmast barnen menade specialpedagogerna och de har störst 

möjlighet att få en helhetsbild av barnet eller barngruppen.  

Informanten, i citatet ovan beskrev hur förskolepedagogerna kan behöva hjälp med att 

avgränsa en kartläggning. Hon menade att det fanns en risk att kartlägga för mycket, att 

pedagogerna letar efter saker som egentligen kanske inte finns. Då kan specialpedagogen vara 

ett filter och ett stöd i kartläggningen menade hon. Det framkom under flera intervjuer att den 

pedagogiska kartläggningen kan vara just ett verktyg, något som gör att arbetet kring ett barn i 

behov av särskilt stöd blir tydligare.                                                                                                                              

Alla informanterna var mycket noga med att betona att de inte var någon expert som kallades 

in och som hade svar på allt. 

Jag tycker att det är kul att skapa sådana strukturer och att det blir ett verktyg för pedagogerna 

att hela tiden tänka så att det här inte får bli för mig utan det ska vara att man ska kunna använda 

det direkt och känna igen sig i det. Och där måste jag vakta, smyga på mig själv så att det inte 

blir att jag skapar jobb åt mig själv, att jag blir på något sätt (.) att jag behövs för det är jag som 

har det här (pekar på kartläggningsblanketten)
2
 att det är mitt. Det är en heders(.).                Jag 

är jättenoga med att det inte blir så.  

Informanterna menade att de som specialpedagoger kan vara med i arbetet med den 

pedagogiska kartläggningen och ställa frågor till förskolepedagogerna.  

Resultatet visar att det kan uppstå en osäkerhet kring vem det är som ska göra den 

pedagogiska kartläggningen, är det specialpedagogen eller förskolepedagogerna. Det 

framkommer i intervjuerna att rollerna inte alltid är helt tydliga.  

6:2 Arbetsprocessen kring pedagogisk kartläggning 

Alla informanter beskrev arbetsprocessen i pedagogisk kartläggning på liknande sätt. 

Förskolepedagogerna tar kontakt med specialpedagogen när de känner en oro kring ett barn 

eller har bekymmer med en barngrupp. I några av intervjuerna framkom att 

förskolepedagogerna först får fylla i en blankett där de får beskriva vad de upplever som svårt 

och vad de har gjort för insatser tidigare. Andra informanter beskrev att det räckte att 

förskolepedagogerna ringde och talade om vad bekymret var. Specialpedagogerna beskrev 

alla hur betydelsefullt ett första samtal är för den pedagogiska kartläggningen. Däremot 

                                                           
2
 Karläggningsblankett, är en blankett i vilken förskolepedagogerna får beskriva vad det är som är bekymret 

eller oron kring ett barn eller en barngrupp. 
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använde informanterna olika begrepp för det första samtalet: Kartläggningssamtal, 

orienteringssamtal och ett första samtal var de olika begrepp som framkom i intervjuerna. 

                Så då bestämmer vi en tid med dem som ett barnhälsoteam om man säger. Där jag är med 

och där rektor är med och där de då får vara med och prata om det här. Då har vi som ett 

första kartläggningssamtal, kallar jag det för där man kollar upp. Hur är nuläget, och till 

den gången så vill vi att de ska ha med sig någon slags dokumentation, kanske någon film 

eller kanske lite anteckningar eller så.  

     Informanten beskrev hur ett kartläggningssamtal kan gå till och vilka förväntningar hon som 

specialpedagog har på förskolepedagogerna vid samtalet. Hon betonade att 

förskolepedagogerna behöver ha dokumenterat kring barnet eller barngruppen inför samtalet. 

Syftet med ett första kartläggningssamtal uppfattade jag var att få en samlad bild kring barnet 

och tillsammans klargöra vad bekymret är. En annan av specialpedagogerna beskrev det första 

samtalet som ett orienteringssamtal. Hon menade att det första steget i en kartläggning är att 

arbetslaget och specialpedagogen uppmärksammar att det finns en oro, ett bekymmer kring ett 

barn.  

Det första samtalet som jag är med i när personalen har uppmärksammat då har vi vad jag 

kallar ett orienteringssamtal och det begreppet försöker jag implementera mer och mer. 

Att det första samtalet är ett orienteringssamtal då vi ska försöka få en första bild och det 

blir en slags grund. (.) Att ha ett begrepp för vad det här är för samtal det underlättar 

märker jag i mötet med pedagoger att man vet om att det är ett orienteringssamtal.  

Specialpedagogen i citatet ovan beskrev hur hennes roll kan vara att lugna 

förskolepedagogerna att ”inte vilja göra allt på en gång”. Det viktiga i ett första 

orienteringssamtal är att få en grund att stå på i den pedagogiska kartläggningen. Flera 

av informanterna beskrev det som att lägga pussel, att få ihop de olika bitarna kring 

barnet och skapa en helhetsbild. Specialpedagogerna betonade även vikten av att hela 

arbetslaget är med i ett första orienteringssamtal.  

Då går vi ut på ett första samtal där vi skulle önska att vi fick träffa hela arbetslaget men 

det är inte ofta det ser ut så. Det är alltid bra tycker jag att ha med chefen på ett första 

samtal. Och där försöker jag då (.) bena ut vad de upplever som svårigheter och lite grand 

hur de ser på det. Det är då jag tycker det är så bra om de är fler för då får de höra 

varandras.  
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Flera av specialpedagogerna beskrev betydelsen av att förskolepedagogerna tillsammans med 

specialpedagogen får tillfälle att sitta ner och tillsammans prata igenom vad de upplever som 

svårigheter. Vidare beskrev de samtalet som ett handledningssamtal där specialpedagogens 

roll var att leda samtalet. Men även att hjälpa till och förtydliga det som kommer upp i 

samtalet. Informanterna menade att lyfter man det i arbetslaget, det som oroar kring ett barn 

t.ex. så kan det göra att situationen för barnet förändras. Jag tolkar det som att det skapar en 

samarbetskänsla i arbetslaget och en fokusering på att hjälpa barnet med de svårigheter som 

uppkommer. Att skapa ramar och tydlighet kring ett första samtal eller i handledning beskrev 

flera informanter som viktigt.  

6:3 Flexibel kartläggning 

En samlande faktor för specialpedagogernas beskrivning av pedagogisk kartläggning var att 

titta på om uppgiften var för svår eller för lätt för barnet. Här kopplade flera av informanterna 

barns förmåga att koncentrera sig till lärmiljön. Hur ser det t.ex. ut i hallen vid av och 

påklädningssituationen, är det möjligt för barnet att koncentrera sig på sin uppgift eller finns 

det för mycket runtomkring som stör. 

           Ofta är det, det tycker jag när barn är okoncentrerade. Vad finns (.)vad kan man 

koncentrera sig på här? Alltså vad ger det här, hur ser miljön ut(.)och det är inte alltid 

man tänker som personal att det handlar om att de utmanar för lite.  

Informanten i citatet ovan beskrev hur även för lite utmaningar eller stimulans kan vara 

en orsak till att barn upplevs som stökiga. Hon menade att i en pedagogisk kartläggning 

behöver både förskolepedagoger och specialpedagog undersöka vilka utmaningar barnet 

får. Likaväl som man behöver se till att det inte ställs överkrav på barnet. 

Specialpedagogen menade att i en kartläggning är det viktigt att titta både på uppgiften 

och på lärmiljön för barnet. Det är något som även förändras över tid menade hon därför 

är det viktigt att kartläggningsarbetet inte är statiskt utan flexibelt.  

Ett begrepp som kom upp i flera intervjuer var Dynamisk kartläggning. Jag fick det förklarat 

för mig som ett begrepp som Petri Partanen (2009) har skapat. Partanen är psykolog och 

verksam på Elevhälsan i Östersund, Mittuniversitetet, och inom något som heter 

Skolutvecklarna Sverige. Specialpedagogerna som arbetade med dynamisk kartläggning 

beskrev det som en pågående process. Kartläggningen blir inte bara ett formulär som 

specialpedagogerna fyller i tillsammans med förskolepedagogerna utan den är pågående.  



36 
 

           Det här som jag försökte beskriva tidigare att man gör ett avstamp men sedan fortsätter 

man och bygger på den. Man samlar in nya fakta samtidigt som vi
3
 jobbar med barnen. 

Det är inte så att vi gör en kartläggning och så väntar vi med att göra något utan vi gör 

samtidigt som vi kartlägger och vi kartlägger samtidigt som vi gör.  

Dynamisk kartläggning menade specialpedagogerna handlar även om att förskolepedagogerna 

kartlägger tillsammans. Det är inte bara en i arbetslaget som kartlägger utan alla i arbetslaget 

deltar för att få en så fullständig och riktig helhetsbild som möjligt av barnet. 

Specialpedagogen kan även be förskolepedagogerna att titta på något speciellt eller utifrån 

någon specifik fråga observera barnet under en period, för att sedan sammanställa det 

specialpedagogen och förskolepedagogerna har sett i en kartläggning. 

                Att den är dynamisk är ju då att du tittar på eller tittar efter utvecklingszonen. Var har 

barnen sin utvecklingszon, du utgår från Vygotskij. Och det kan du ju göra om du tittar på 

uppgiften, är den för svår eller för lätt. Då blir det ju kanske lättast att se om man har lagt 

sig över eller under barnets utvecklingszon. 

              Specialpedagogen i citatet menade att hon har en viktig uppgift i att observera om 

uppgiften är för svår eller för lätt för barnet. Det kan vara lättare menade hon för henne 

som specialpedagog som inte är med i verksamheten dagligen att se om uppgiften ligger 

över eller under barnets utvecklingszon. 

6:4 Specialpedagogiskt perspektiv i kartläggningen  

Specialpedagogerna i studien menade att det viktigaste i en kartläggning är att se det 

som fungerar bra för barnet.  

           Att få med det i kartläggningen, det tycker jag nästan är den viktigaste informationen. 

För det som inte fungerar det ser vi, det behöver vi inte kartlägga eller göra någon större 

utredning på. Men att(.)det som faktiskt fungerar, att man letar efter det för då kan man se 

om vi kan göra mer av de situationer som fungerar för barnet.  

Informanten i citatet ovan betonade vikten av att se till barnets styrkor i en kartläggning, 

att bygga på det positiva som fungerar bra. Får barnet vara med om och uppleva sig 

själv oftare i de situationer som är bra så ger det ringar på vattnet menade hon.  

Specialpedagogerna kopplade detta till huruvida både de och förskolepedagogerna förlägger 

problemet hos barnet eller i miljön. Jag frågade hur specialpedagogerna ser på huruvida de 

                                                           
3
 Specialpedagoger och förskolepedagoger (min anmärkning) 
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förlägger problemet hos barnet eller ser till lärandemiljön och dess påverkan på barnet eller 

barngruppen. 

Det där är ju ett dilemma för det uppstår ju någonting utifrån ett barn oftast, det är ju det 

som blir problemet om man nu får säga så. Det händer (.) men jag tycker att i förskolan 

har jag nästan alltid mött (.)Det är ju olika där också förstås men mest tycker jag att man 

förstår att man måste ändra sig själv eller ändra något i den fysiska miljön, att man ser 

omgvivningsfaktorerna. Vi formulerar så, vad är det jag behöver för att kunna möta Pelle.  

Som informanten ovan beskrev det så uppstår en problematik oftast utifrån ett barn, det 

är något som bekymrar förskolepedagogerna och de söker hjälp. Det kräver att 

specialpedagogerna reflekterar över ett relationellt perspektiv där svårigheterna uppstår 

i mötet med uppväxt – och utbildningsmiljön. Men det kräver också att arbetslaget är 

överens om sitt arbetssätt och vågar prata om det i handledning och pedagogisk 

kartläggning.                                                                                                                                         

Det är nästan alltid vi har ett barn som… det är den frågeställningen jag får. Kom och 

hjälp oss titta och det är den roligaste frågan. Och nu eftersom jag har jobbat här så 

många år så hör jag ju att mitt sätt att tänka kommer ju igen… i frågorna från 

pedagogerna, det är jättehärligt! Kan du titta på miljön? Utmanar vi honom tillräckligt? 

Jag frågade om det alltid är på individnivå som en kartläggning görs eller om det även 

kan vara på grupp- eller organisationsnivå. 

Det är även på gruppnivå, absolut. Man blir nyfiken på hur det är organiserat, jag har varit inne 

och gjort struktur (.) För jag såg, de hade två barn i behov av särskilt stöd men de hade ingen koll 

på vad den ena personalen gjorde när en skulle gå på rast, eller vem som skulle torka av bordet. 

Det fanns ingen struktur och då tycker jag att då är ju den viktigast att jobba med. Så att man 

organiserar, vem går på rast, vem torkar bordet, vem tar barnen(.) Och då blir det också på 

organisations- och gruppnivå. 

Informanten i citatet ovan beskrev även hur hon kan få en fråga från 

förskolepedagogerna som ber om hjälp med ett barn som de upplever svårigheter med. 

Det kan gälla att barnet inte klarar av övergångar, kan aldrig vara stilla eller vara med 

på samlingen. Men när hon, som specialpedagog kommer ut och observerar kan hon se 

att svårigheten snarare ligger på grupp- eller organisationsnivå. Här såg hon en 

angelägen uppgift som specialpedagog att inte all pedagogisk kartläggning läggs på 

individnivå utan att även grupp- och organisationsnivån tas i beaktande. 
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Flera av specialpedagogerna beskrev hur de i pedagogisk kartläggning och handledning 

har möjlighet att uppmärksamma förskolepedagogerna på deras arbetssätt. 

Informanterna belyste även att förskolepedagoger har blivit mer och mer medvetna om 

att se till lärandemiljön och sitt eget arbetssätt istället för att lägga problematiken hos 

barnet.  

           Att alltid vara den som är talesperson för barnet och bevaka att i samtal (.) att inte det här 

slinker igenom utan då är det jag, då är det min skyldighet som jobbar för att se andra 

perspektiv. Det tänker jag att det är specialpedagogens uppdrag att hela tiden leta andra 

perspektiv, hur kan vi förstå det här barnet på ett annat sätt.  

Informanten fortsatte i sitt resonemang kring utagerande barn och menade att 

svårigheten i att kommunicera kan göra det svårt att leka och samspela med andra. Hon 

uttryckte en oro kring att barn har svårt att leka och samspela med andra.  

Alltså svårare att leka och därmed inte lär sig turtagande och samförstånd och 

ömsesidighet som leken bygger på och får svårt med kamratrelationer och känner sig 

missförstådd och tappar självförtroende och självkänsla och får en svag självbild. Alla de 

här sakerna är så dränerande för ett barn.  

Specialpedagogen betonade vikten av att barnen får leka och får samspela med andra. 

Vidare menade hon att genom att specialpedagoger observerar leken kan de 

uppmärksamma vad som verkligen händer i leken. Det är att arbeta förebyggande ansåg 

specialpedagogen i citatet ovan, får barnen träna på lekkoderna (turtagande, 

samförstånd, ömsesidighet) och samspela med andra så stärks deras självkänsla och de 

får en starkare självbild. Hon beskrev det som ”att låta barnet bli sitt bästa jag”, utan att 

bli missförstådd eller misslyckas gång på gång. Det framkom i intervjuerna att 

specialpedagogerna såg det som viktigt att i den pedagogiska kartläggningen 

uppmärksamma de specialpedagogiska perspektiven. Att inte lägga barnets svårigheter 

hos individen utan i de omgivande faktorerna som lärmiljön och verksamhetens 

organisation.  

6:5 Dokumentation i pedagogisk kartläggning 

Specialpedagogerna belyste vikten av struktur kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagogisk kartläggning beskrevs som ett verktyg för att skapa struktur. Flera av dem menade 

att det är viktigt att skriva ner de mål man kommer överens om.  
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 Ja, så får man ner det på papper, bara att skriva en ansökan kan göra underverk kan jag säga. 

Man lyfter det och då(.) Sedan så jobbar man efter det.  

Det framkom att specialpedagogerna upplevde att förskolepedagogerna ibland gör det svårare 

för sig än vad det är med pedagogisk kartläggning. Informanterna menade också att 

förskolepedagogerna har mer kunskap än vad de själva tror. Här såg specialpedagogerna 

också sin egen roll som viktig i att lyfta fram all kunskap som förskolepedagogerna har och 

att uppmuntra dem i det pedagogiska arbetet.  

Jag kan känna för min egen del som person så brottas jag mellan två delar i det här med 

pedagogisk kartläggning. Å ena sidan är det en ambition att vara professionell. Att systematiskt, 

att ha en dokumentation som man kan gå tillbaka till (.) alltså det syns, vår tanke, vår idé. 

Systematiken den tilltalar mig och det är professionellt tycker jag. Å andra sidan så brottas jag 

med att jag inte vill att vi ska skriva journal på barnen som om vi vore en sjukvårdsinstans eller 

så. Det menar jag inte att vi heller gör, men det där slits jag emellan. Att det skrivna ordet, att 

det kan bli så definitivt, att vi är med och bedömer barn och det säger läroplanen att vi inte ska 

göra.  

Det här dilemmat var något som kom fram i flera intervjuer. Å ena sidan ville 

specialpedagogerna vara professionella och strukturerade i en pedagogisk kartläggning.          

Å andra sidan ville man inte dokumentera för mycket kring barn. Att vara medveten om det 

skrivna ordets makt menade specialpedagogerna är viktigt. Att skapa strukturer för 

förskolepedagogerna som arbetar närmast barnet. Samtidigt betonade informanterna att om 

det är ett barn som utreds för en ev. diagnos är det viktigt att dokumentera skriftligt kring 

barnet. Då behövs det en dokumentation som beskriver vad som har gjorts och den 

dokumentationen blir också diarieförd. Det innebär att den handlingsplan som upprättas kring 

barnet registreras hos kommunen.  

Medvetenheten kring att undvika att bedöma barn i dokumentation kring pedagogisk 

kartläggning framkom i flera intervjuer. Specialpedagogerna beskrev det som svårt men 

viktigt att inte bedöma barn och flera av dem betonade att det står i läroplanen att vi inte ska 

bedöma barn i förskolan.                                                                                                                     

Jag tycker det är ord som är svåra, därför att när jag gör en observation så gör jag ju också 

en bedömning. Sedan beror det ju på vad jag gör med det. Men jag skulle vilja(.)det är så 

laddade ord (.) men om man gör en definition först, vad betyder bedöma. Så är det ju, om 

det inte är att döma så tycker jag inte att det är så farligt. Om jag kan säga att jag har gjort 
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en reflektion och min bedömning är, då tycker jag för mig att det är positivt. Men jag 

tycker att man ska vara försiktig för det är svåra ord och det kan missuppfattas det här 

med bedömning.  

Att bedöma barn eller inte var frågor som alla specialpedagogerna brottades med, men 

även ville skapa en medvetenhet kring.  

           Som han Petri Partanen säger att vi måste vara ärliga och säga att vi gör ju bedömningar 

hela tiden. Det är ingen som är bedömningslös(.)alla gör det och så vet vi att det är fel. Då 

händer det något alltså(.)det skapar en osäkerhet som är enormt stor.  

Osäkerheten skapas kring att både specialpedagoger och förskolepedagoger är medvetna 

om att vi inte ska bedöma barn i förskolan. Samtidigt som det inte går att undvika att 

bedöma barn i t.ex. observationer. Det är en mycket komplex fråga som jag tror att såväl 

specialpedagoger som förskolepedagoger behöver reflektera över och bearbeta.       

6:6 Att följa upp och utvärdera pedagogisk kartläggning 

Specialpedagogerna i studien beskrev uppföljningen och utvärderingen av den 

pedagogiska kartläggningen som central. Efter en kartläggning arbetade 

förskolepedagogerna med de insatser som man hade kommit överens om i 

kartläggningen. Sedan träffades specialpedagogen och förskolpedagogerna igen (efter 

c:a 3-4 v) och gick då igenom vad som hänt sedan sist. Vad fungerade bra av de tänkta 

insatserna och vad fungerade mindre bra?                

Då när vi utvärderar så handlar det om målen, vad är det för mål? Jo, vi vill skapa 

möjlighet för lek och aktivitet i mindre grupper t.ex. Och då när det blir utvärdering så 

tittar vi på det, hur har vi kunnat, hur mycket, hur ofta, hur blev det. Så har vi en 

uppföljning och analys kopplade till målen. 

Flera av informanterna betonade att det normalt är så att inte alla insatser blir bra på en 

gång. Specialpedagogerna skiljde på uppföljning och utvärdering. En uppföljning av 

den pedagogiska kartläggningen sker muntligt och behöver inte skrivas ner. Det kan 

vara genom ett kort telefonsamtal där specialpedagogen och förskolepedagogen 

stämmer av hur nuläget är om någon av de pedagogiska insatserna behöver ändras. En 

utvärdering skrivs alltid ner och dokumenteras. Informanterna menade att det är viktigt 

att utvärdera för att se hur man kan jobba vidare.  
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En del av specialpedagogerna menade att den pedagogiska kartläggningen, själva 

arbetsprocessen inte utvärderas.  

Fast man skulle ju kunna utvärdera själva kartläggningen nu när du säger det. Alltså 

kritiskt betrakta tog vi verkligen reda på allt eller kunde vi ha gjort någonting mer och 

kan vi göra det nu om barnet går kvar hos oss.  

Informanten i citatet ovan resonerade vidare kring att kartläggningsarbetet är en 

pågående process och därför menade hon att det kan finnas ett värde i att utvärdera 

själva kartläggningen. Att specialpedagog och förskolepedagoger tillsammans 

reflekterar över och kritiskt utvärderar den pedagogiska kartläggningen för att se om 

den behöver kompletteras.  

En av informanterna betonade att har man gjort en kartläggning ska det finnas ett datum för 

uppföljning. Några av specialpedagogerna beskrev att de var med även i 

utvärderingsprocessen medan andra menade att det är förskolepedagogerna som ska utvärdera 

kartläggningen. 

7. Diskussion 

I diskussionen kommer jag att resonera kring syfte och frågeställningar genom att relatera 

studiens resultat till den litteratur jag redovisat tidigare. Diskussionen utgår från fyra av de 

begrepp som jag använde i litteraturgenomgången: pedagogisk kartläggning, dokumentation, 

handledning och slutligen uppföljning och utvärdering. Jag avslutar diskussionen med att 

resonera kring studiens kunskapsbidrag och ger förslag på fortsatt forskning. 

7:1 Pedagogisk kartläggning 

Studiens resultat visar att specialpedagogerna beskrev pedagogisk kartläggning som ett 

verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Informanterna är angelägna om att det inte 

är ett verktyg som endast kan användas av specialpedagoger. Tvärtom menade 

specialpedagogerna att det främst är förskolepedagogerna som finns nära barnen i 

verksamheten som ska eller kan använda sig av pedagogisk kartläggning. Informanterna i 

studien underströk att det är de som är närmast barnen som är experter på att tala om vad som 

innebär problem för barnet, orsaker till problemen och vilka mål som är rimliga. Däremot 

vänder sig förskolepedagogerna ofta till specialpedagogerna för att få hjälp att observera barn 

och hur de ska arbeta vidare. Specialpedagogerna beskrev hur de kan vara en resurs när det 

gäller att hjälpa till att strukturera och prioritera i kartläggnings och åtgärdsprocessen. 
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Specialpedagogerna i studien framhöll att de inte är några experter som har svar på allt. Deras 

roll är att ställa frågor och vara ett filter som kan avgränsa kartläggningen. Informanterna 

eftersträvade ett samarbete med förskolepedagogerna för att skapa en så fullständig 

helhetsbild som möjligt av barnet. (jfr Björck–Åkesson, 2009)  

Runström Nilsson (2011) understryker vikten av att se den pedagogiska kartläggningen som 

ett redskap för att samla information om en elev på strukturerat och tydligt sätt. Informanterna 

gav uttryck för detta även när det gäller kartläggning i förskolan. Specialpedagogerna belyste 

hur viktigt det är att göra den pedagogiska kartläggningen på såväl individ-, grupp- och 

organisationsnivå. På en organisationsnivå kan det handla om att specialpedagogerna kan 

hjälpa till att titta på hur verksamheten är organiserad.  När det gäller t.ex. schema, raster och 

”Vem som är med barnen” som en av informanterna uttryckte det. På gruppnivå beskrev 

specialpedagogerna att det kan vara så att barn i behov av särskilt stöd mår bättre i en mindre 

grupp barn. Då, menade informanterna, får barnen större möjlighet att bli sitt bästa jag. Att 

som specialpedagog se verksamheten även från en gruppnivå var viktigt visade studiens 

resultat. Samtidigt som informanterna framhöll att individnivån, att se till det enskilda barnet 

ofta är utgångspunkten i en pedagogisk kartläggning.  

Specialpedagogerna i studien menade att det finns ett behov av pedagogisk kartläggning i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Kartläggning behövdes för att ta reda på 

vilka svårigheter barnet har och för att lyfta fram de hinder och möjligheter som finns i det 

enskilda barnets omgivning. Informanterna betonade även betydelsen av att se till lärmiljön 

och verksamheten i en pedagogisk kartläggning (jfr Sandberg & Norling, 2009). Studien 

visade att specialpedagogerna upplevde att pedagogisk kartläggning kan hjälpa till att skapa 

en helhetsbild runt barnet. Framför allt genom att förskolepedagogerna fick tillfälle att lyssna 

på varandra och att de var flera som observerade barnet under en tid dvs. både 

förskolepedagoger och specialpedagoger. När fler tänker och reflekterar tillsammans kan 

barnet förstås från olika perspektiv enligt specialpedagogerna. Det ökar chansen att hitta 

alternativa lösningar och gör det lättare att fokusera på möjligheter och mindre på hinder. Ett 

kommunikativt samspel är betydelsefullt, inte bara för barn utan även för vuxna, pedagoger 

emellan (jfr Säljö, 2000). 

Pedagogisk kartläggning kan även bidra till att skapa goda förväntningar kring ett barn som 

upplevs ha svårigheter. Specialpedagogerna betonade vikten av att i den pedagogiska 

kartläggningen hitta tillfällen för barnet att leka och samspela med andra. Flera av 
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specialpedagogerna i studien uttryckte en oro över att de upplever att barn ofta har svårt att 

leka och samspela med andra barn. Det var en utveckling de har sett på senare år och gärna 

ville belysa då de menar att leken är mycket viktig för barns utveckling och självkänsla. Att få 

träna på att leka och samspela med andra ser de som en viktig aspekt i pedagogisk 

kartläggning. En del barn kan behöva hjälp av en vuxen pedagog i sin lek för att t.ex. lära sig 

lekkoderna. Specialpedagogerna menade att det skapar goda förväntningar kring barnet både 

från kamrater i barngruppen men även från övriga pedagoger på avdelningen. Det gör att 

barnet utvecklas positivt och blir stärkt i sin positiva självkänsla. Som en följd av det får 

barnet lättare att leka och ses som en tillgång i gruppen av andra barn och pedagoger. Jag 

kopplar det till det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen (jfr 

Vygotskij, 1978 a). Det som ett barn behöver hjälp med, t.ex. att leka kommer det att snart att 

kunna göra själv, utan hjälp från andra.  

Specialpedagogerna i studien uttryckte att när de kommer ut till verksamheterna och 

observerar eller har handledning skapar det även tid för förskolepedagogerna att sitta ner och 

reflektera tillsammans. Dels med en utomstående som inte är inblandad i verksamheten i 

övrigt, men inte minst menade specialpedagogerna, får arbetslaget tillfälle att prata med och 

lyssna på varandra. I intervjuerna i studien framkom att specialpedagogerna upplevde att det 

fanns ett behov hos förskolepedagogerna att genom samtal få konkreta råd men även att bli 

lyssnade på. Specialpedagogerna ansåg att det inte alltid behövde handla om barn i behov av 

särskilt stöd utan det kunde även gälla hela verksamheten. Informanterna påpekade även att 

handledningssamtalet ger tillfälle för förskolepedagogerna att tala om barnsyn och värdegrund 

tillsammans med en tredje part. Det menade de kan ibland vara svåra frågor att diskutera i ett 

arbetslag därför är det i vissa fall bra att specialpedagogen kan vara med och nyansera 

samtalet. Studiens resultat visar även att specialpedagogerna beskrev att de i samtal har en roll 

av att vara den som kan styra samtalet och vara en garant för att samtalet handlar om det som 

förskolepedagogerna har bett om råd med. Att skapa tid och rum för reflektion tillsammans 

var viktigt menade specialpedagogerna (jfr Bladini, 2004; Lauvås & Handal, 2001).                                  

7:2 Dokumentation  

         Pedagogisk kartläggning ansåg specialpedagogerna kan bidra till att skapa struktur kring 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Just struktur är något som specialpedagogerna 

uppfattade att förskolepedagogerna efterfrågar. Det menade de beror på de stora 

barngrupperna och den ökande administrationsbördan som specialpedagogerna anser att 

förskolepedagoger har idag. Å andra sidan visar resultatet att synen på huruvida den 
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pedagogiska kartläggningen ska dokumenteras eller inte skiljde sig åt mellan 

specialpedagogerna. I Läroplanens står bl.a. att läsa att: 

         ”Arbetslaget ska dokumentera följa upp och analysera kommunikation och samspel med 

och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen 

upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig. Arbetslaget ska 

dokumentera, följa upp och analysera hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt 

förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och 

lärande som förskolan bidrar med” (Lpfö 98/10, s. 15). 

          En del av specialpedagogerna menade att det är nödvändigt att kartläggningen skrivs ner och 

dokumenteras medan andra hänvisade till läroplanen och menade att i den står det inte att eller 

hur vi ska dokumentera kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studiens resultat visar 

att det inte finns någon gemensam syn på pedagogisk kartläggning i förskolan i landet. Alla 

kommuner har fått skapa sina egna rutiner kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd i 

förskolan. När specialpedagogerna i studien beskrev sitt arbete i intervjuerna framkom en bild 

av att de alla har skapat sitt eget sätt att arbeta med pedagogisk kartläggning. Det har inte 

funnits någon ”mall” att börja arbeta med utan den har de fått skapa själva. Utifrån studiens 

resultat funderar jag kring hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd kan se så olika ut i 

olika kommuner. Jag inser att det har att göra med att specialpedagoger som arbetar mot 

förskolan är en förhållandevis ny yrkesgrupp. I takt med att gruppen barn i behov av särskilt 

stöd nu ökar i förskolan anser jag att vår yrkesgrupp kommer att behöva skapa nationella 

rutiner för dokumentation som görs i pedagogisk kartläggning. Detta för att alla barn ska få 

samma möjligheter att bli sitt bästa jag, oavsett vilken kommun man tillhör. 

Även om inte alla specialpedagogerna i studien dokumenterade den pedagogiska 

kartläggningen så betonade de vikten av struktur. Det bör finnas ett mål, lång - eller 

kortsiktigt att arbeta mot för att skapa mening i arbetet betonade informanterna. Dels för de 

själva som specialpedagoger men även för förskolepedagogerna som arbetar nära barnet, det 

skapar struktur och mening i arbetet.  I ett sociokulturellt perspektiv uppmärksammas vad 

yttre struktur kan vara och hur det hänger ihop med utvecklingen av barnets inre verktyg och 

färdigheter. Flera av specialpedagogerna i studien betonade vikten av att kunna gå tillbaka i 

dokumentationen för att kunna se vilken utveckling som har skett. Struktur är också kopplat 

till att förstå och uppleva mening i det som sker (jfr Partanen, 2007). 
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Specialpedagogerna betonade vikten av att i kartläggningen se till hur miljön ser ut kring 

barnet. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan förskolepedagogerna få syn på den 

synliga miljön, hur barnets lärandemiljö ser ut. I den pedagogiska kartläggningen observerade 

de hur barnen upplever de olika rummen eller lärandemiljöerna (jfr Lenz Taguchi, 2013). 

Specialpedagogerna i studien beskrev barns svårigheter ur ett relationellt perspektiv i vilket 

svårigheterna uppkommer i mötet med omgivningen. Resultatet visar att specialpedagogerna 

upplevde att de genom pedagogisk kartläggning kan uppmärksamma förskolepedagogerna på 

var man förlägger barnets svårigheter. Finns de svårigheter som uppkommer i barnet eller i 

omgivningen och lärandemiljön? Genom observation och handledning såg 

specialpedagogerna en möjlighet att hjälpa förskolepedagogerna att se till lärandemiljön och 

verksamheten i en pedagogisk kartläggning. De underströk att det är lärandemiljön och 

verksamheten som specialpedagogerna och förskolepedagogerna kan påverka för att skapa 

bästa möjliga förutsättningar för barnen (jfr Persson, 2007).  

Specialpedagogerna lyfte även i intervjuerna faran i att bedöma barn efter färdiga mallar. 

Informanterna i studien visade en stor medvetenhet kring detta och menade att som 

specialpedagoger har de en viktig uppgift att vara en talesperson för barnet i kartläggningar 

och handledning. Det finns en fara i, menade flera av informanterna att vi genom att bedöma 

barn efter färdiga mallar jämför barn med varandra (jfr Palla, 2011). Alla specialpedagogerna 

resonerade kring att barn också ska få vara annorlunda än andra utan att ses som ”särskild”. 

De diskuterade även kring vad som ses som normalt eller avvikande hos ett barn. Studiens 

resultat visar att specialpedagogerna var mycket medvetna om och diskuterade tillsammans 

med förskolepedagogerna kring vad som anses som normalt och vem som bestämmer vad 

som är avvikande hos ett barn. Specialpedagogerna var noga med att betona att det ofta är 

omgivningen eller lärandemiljön som behöver korrigeras eller kompenseras, inte individen. 

(jfr Elfström, 2013; Markström, 2005).  

7:3 Handledning 

Specialpedagogerna i studien uttryckte alla att de använder sig av handledning som metod för 

pedagogisk kartläggning. Det som informanterna i studien såg som grundläggande var att med 

begreppet handledning ramas rummet in för samtalet.  Det ger en signal om hur 

förutsättningarna ska vara, menade flera av specialpedagogerna. I ett handledande samtal är 

det ”lite ordning och reda” som en av informanterna beskrev det. Då har specialpedagogen 

och förskolepedagogerna bokat och avsatt en tid, man svarar inte i telefon under tiden och det 

finns en tydlighet kring samtalet. En av informanterna menade att i ett handledningssamtal där 
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hon har fullt förtroende från förskolepedagogerna kan hon utmana lite i pedagogiska frågor. 

Hon såg det som en kompetensutveckling att då måste förskolepedagogerna tänka efter mer 

och fundera på var de själva står i olika frågor. Min egen erfarenhet från att ha varit med om 

handledande samtal är att det är i de lite mer utmanande frågorna som jag utvecklas som 

pedagog. Då jag måste motivera mitt svar och fundera på varför jag tar vissa pedagogiska 

beslut. 

Informanterna beskrev betydelsen av ett första samtal i ett kartläggningsarbete där 

förskolepedagogerna har uttalat en oro för ett barn. Resultatet visar att de ser 

handledningssamtalet som ett tillfälle att reflektera tillsammans med förskolepedagogerna 

kring vad som upplevs som svårigheter (jfr Bladini, 2004). En av informanterna i studien 

betonade vikten av att få mandat för att föra handledande samtal. Informanten menade att det 

inte alltid behöver vara självklart att alla i ett arbetslag vill ha handledning. Enligt hennes 

erfarenhet gäller det då att gå försiktigt fram och att det är ett förtroende att få handleda ett 

arbetslag. När handledning används som ett rum för reflektion rörde det främst en förändring 

kring barnets situation och pedagogernas handlande.  

”När handledning betraktades som ett verktyg för att förändra barns situation via 

pedagogernas handlande använde specialpedagogen sig av förändringsdiskursen att ge 

råd. När handledning betraktades som reflektionsrum för att stimulera pedagogernas 

tänkande använde specialpedagogerna förändringsdiskursen att vidga pedagogernas 

tänkande om sina beskrivna svårigheter”(Bladini, 2004, s. 165). 

Båda synsätten återfinns i specialpedagogernas resonemang kring hur de använder 

handledning som en metod för pedagogisk kartläggning. Specialpedagogerna underströk 

betydelsen av att i handledningssamtalet erinra förskolepedagogerna på hur situationen såg ut 

förut. Genom handledning kunde specialpedagogen och förskolepedagogerna tillsammans 

uppmärksamma den förändring som skett för barnets situation.  

Flera av informanterna i studien betonade att det ibland kan räcka att förskolepedagogerna får 

lyfta en fråga med specialpedagogen. Det kan ge en ny synvinkel på barnets svårigheter och 

göra att situationen för barnet förändras menar specialpedagogerna. Informanterna beskrev att 

handledning kan vara ett tillfälle till kompetensutveckling för förskolepedagogerna. Då de 

tillsammans med specialpedagogen reflekterar kring ett barns eller en barngrupps svårigheter 

och hittar möjliga lösningar på situationer som kan upplevas som hopplösa. 

Specialpedagogerna beskrev hur viktigt det är att förskolepedagogerna får uppleva vilken stor 
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kunskap och erfarenhet de har. Det är stärkande för yrkesrollen menade specialpedagogerna 

och leder i förlängningen till att alla barn gynnas (jfr Ottosson, 2009). 

7:4 Uppföljning och utvärdering 

Om kartläggningen leder till att det skrivs en handlingsplan för barnet ska den alltid 

utvärderas underströk informanterna. Specialpedagogerna skiljde på uppföljning och 

utvärdering. Informanterna uttryckte att de pedagogiska insatserna i en pedagogisk 

kartläggning följs upp av specialpedagogen och förskolepedagogerna. En uppföljning behöver 

inte skrivas ner eller dokumenteras, enligt informanterna. När det gäller utvärdering belyste 

specialpedagogerna att de dokumenterar och mer systematiskt går igenom de föreslagna 

pedagogiska insatserna tillsammans med förskolepedagogerna. Specialpedagogerna ansåg att i 

en utvärdering är det viktigt att analysera hur de pedagogiska insatserna i kartläggningen har 

genomförts (jfr Vallberg Roth & Åsén, 2012). En pedagogisk kartläggning kan spinna över en 

lång tid och specialpedagogerna i studien betonade att det då är viktigt att i en utvärdering gå 

tillbaka och se vilka målen var. Men de menade att det även i en utvärdering är angeläget att 

vara framåtsyftande. Att resonera kring vad nästa steg kan vara, eller i vissa fall avsluta 

ärendet då barnets svårigheter inte kvarstår. 

Några av specialpedagogerna i studien utvärderade kartläggningen tillsammans med 

förskolechefen för att beskriva vad som har gjorts och hur nuläget ser ut. Specialpedagogerna 

såg det som mycket viktigt att det är de pedagogiska insatserna som ska utvärderas och inte 

den enskilda individen. Det understryks även i förskolans läroplan i avsnittet om uppföljning, 

utvärdering och utveckling (jfr Lpfö 98/10). Även i Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 

2013) betonas att det är viktigt att följa upp och utvärdera insatserna som görs för barn i 

behov av särskilt stöd. Skolverket uttrycker att kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar 

av hur behovet av särskilt stöd förändras även ger värdefull kunskap om förskolans 

kvalitetsutveckling.  

Studiens resultat visar att de intervjuade specialpedagogerna såg uppföljning och utvärdering 

av de pedagogiska insatserna i en pedagogisk kartläggning som ett viktigt steg. Däremot 

påpekade de att de inte utvärderar själva kartläggningsprocessen i sig.                                          

Några av informanterna reflekterade dock över det och menade att det kanske skulle vara 

befogat att utvärdera själva kartläggningen (jfr Lutz, 2013). Lutz (2013) understryker att det 

stöd som ges till barnen inom förskolans ram i liten utsträckning utvärderas, med hänsyn både 

till innehåll och långtgående effekt.                                                                                                   
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Specialpedagogerna såg det inte som nödvändigt att de själva är med i uppföljningen. De 

menade att förskolepedagogerna är kompetenta att göra uppföljningen själva och återigen 

värjde de sig lite för att vara en expert. Samtidigt som de betonade värdet av att de som 

specialpedagog kan se verksamheten och det dagliga arbetet med nya ögon. Det är lättare 

menade de, att observera ett barn eller en barngrupp om man inte deltar i verksamheten utan 

kan se det lite utifrån. Studiens resultat visar att specialpedagogerna var mycket måna om att 

förskolepedagogernas kunskaper och erfarenheter ska få komma fram. Min uppfattning, efter 

arbetet med studien, är att det är viktigt att specialpedagogerna ser sin egen roll och bidrag till 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd som värdefullt. Inte minst för att skapa 

förutsättningar för att alla barn ska bli sedda och bekräftade i förskolan. 

7:5 Studiens kunskapsbidrag 

Syftet med studien har varit att undersöka hur specialpedagoger som arbetar mot förskolan 

beskriver sitt arbete med pedagogisk kartläggning när det gäller barn i behov av särskilt stöd, 

på såväl individ-, grupp- och organisations nivå. Jag ville även undersöka på vilket sätt 

specialpedagoger följer upp och utvärderar de pedagogiska insatserna.   

Då jag under utbildningen till specialpedagog har letat efter forskning eller litteratur i ämnet 

har det varit svårt att hitta. Det har gjort att jag har ställt mig frågan om det behövs 

pedagogisk kartläggning i förskolan? Eller är det att lägga ytterligare börda på en redan 

pressad yrkesgrupp, förskolepedagogerna?  

Jag har själv saknat tillgång till en specialpedagog i mitt arbete som förskollärare. I mitt 

arbete har jag haft tillgång till handledning av en förskolepsykolog men har saknat den 

pedagogiska infallsvinkel på arbetet som en specialpedagog kan bidra med. Inte minst i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd som ofta kan upplevas som svårt. Jag har under 

utbildningen försökt förhålla mig kritisk till om det finns behov av specialpedagoger som 

arbetar mot förskolan. Efter arbetet med uppsatsen är min uppfattning att det finns behov av 

både förskolepsykologer och specialpedagoger som arbetar mot förskolan för att handleda 

förskolepedagoger. En av informanterna gav uttryck för att ”Det finns plats för oss båda!”, 

vilket jag håller med om. 

I det empiriska materialet i studien framkommer att även de intervjuade specialpedagogerna 

anser att det finns behov av pedagogisk kartläggning i förskolan. Specialpedagogerna kopplar 

det till behovet av struktur kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Den pedagogiska 
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kartläggningen anser specialpedagogerna är ett bra verktyg för att säkerställa att barn i behov 

av särskilt stöd får det stöd de har rätt till.  

Det specialpedagogerna dock understryker är att de anser att förskolepedagogerna ofta har 

både kunskap och erfarenhet för att genomföra den pedagogiska kartläggningen själva. Men 

förskolepedagogerna efterfrågar specialpedagogernas kunskap och förmåga att se på en 

situation med nya ögon. Här menar jag att studien bidrar med att det finns ett behov av större 

tydlighet mellan förskolepedagoger och specialpedagoger. Vilka förväntningar man har på 

varandra och hur man ser på varandras roller? I det perspektivet hade eventuellt studiens 

trovärdighet ökat om jag även intervjuat förskolepedagoger för att få ta del av deras syn på 

pedagogisk kartläggning. 

7:6 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med mitt examensarbete har jag insett att specialpedagogik i förskolan är ett 

relativt nytt forskningsområde. Det gör att fältet för fortsatt forskning är stort och utmanande. 

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur de tänkta pedagogiska insatserna i 

pedagogisk kartläggning eller i handlingsplaner i förskolan har genomförts i praktiken. Har de 

haft en långgående betydelse för det enskilda barnet när de sedan börjar skolan.   

Det vore även intressant att ta reda på hur förskolepedagogerna ser på pedagogisk 

kartläggning när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Använder de sig av pedagogisk 

kartläggning och skiljer det sig i så fall på något sätt från hur specialpedagoger använder det. 
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Bilaga 1, Missivbrev 

Missivbrev      

Hej! 

Mitt namn är Magdalena Lindén och jag studerar sista terminen på Specialpedagogiska 

programmet, Linköpings universitet. Nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om 

specialpedagogers syn på pedagogisk kartläggning i förskolan. Mitt syfte med uppsatsen är att 

undersöka hur specialpedagoger som arbetar mot förskolan beskriver sitt arbete med 

pedagogisk kartläggning. Jag vill även undersöka hur specialpedagoger följer upp och 

utvärderar den pedagogiska kartläggningen. 

Metod för undersökningen är intervjuer med specialpedagoger som arbetar mot förskolan. 

Intervjun tar c:a 1 timme och jag kommer att använda en diktafon för att spela in intervjun för 

att kunna vara mer delaktig i samtalet.  

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess krav på 

konfidentialitet för alla inblandade, vilket innebär att varken namn på deltagare eller kommun 

kommer att finnas med i uppsatsen. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja 

att avbryta intervjun eller ditt deltagande. Intervjumaterialet kommer endast att användas i 

min uppsats och ljudfilerna raderas när uppsatsen är klar och godkänd. 

Jag kommer till din arbetsplats på en tid som vi gemensamt kommer överens om. 

Har du frågor kring undersökningen, ring eller maila: 

Magdalena Lindén 

Tel: xxx-xxxxxxx 

Mail: magli044@student.liu.se 

Tack på förhand! 

Magdalena Lindén 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Intervjuguide 

Information: Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur specialpedagoger som arbetar mot 

förskolan beskriver sitt arbete med pedagogisk kartläggning när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd. Jag vill även undersöka hur specialpedagoger följer upp och utvärderar den 

pedagogiska kartläggningen.  

Om mig: jag har arbetat som förskollärare sedan 1998 och går just nu sista terminen på 

specialpedagogutbildningen vid Linköpings universitet. Den här intervjun är en del av min 

uppsats. 

Inledande frågor: ålder, antal år i yrket, utbildning, vilken verksamhet intervjupersonen är 

verksam i. 

 

1. Vad innebär ordet pedagogisk kartläggning för dig? 

 

 

2. Hur använder du dig av pedagogisk kartläggning i ditt arbete med barn i behov av 

särskilt stöd.  Beskriv vilka metoder du använder. 

 

3. Upplever du att det finns behov av pedagogisk kartläggning i förskolan när det gäller 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Beskriv gärna hur det behovet ser ut. 

 

4. Hur följer du upp och utvärderar pedagogisk kartläggning, hur ser arbetsgången ut, 

utvärderar du själv eller tillsammans med förskolepedagogerna? 

 

5. En avslutande öppen fråga, något du vill tillägga som inte har kommit fram?  

 

Får jag återkomma om något känns oklart eller det kommer upp följdfrågor? 

 

 

 


