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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ge en bild av hur yrkesprofessionerna förskollärare respektive 

specialpedagoger resonerar kring kartläggningens roll i förskolan. Den teoretiska 

utgångspunkten var Nilholms tre perspektiv på specialpedagogik som benämns det 

kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet. Studien utgick ifrån fyra 

forskningsfrågor och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt 

genomfördes åtta intervjuer som inkluderade fyra förskollärare och fyra 

specialpedagoger. Data i respektive delstudie analyserades enskilt med stöd av tematisk 

analys. Resultatet visade att förskollärare och specialpedagoger hade svårt att formulera en 

definition av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Utifrån pedagogernas resonemang 

framkom det att samtliga specialpedagogiska perspektiv cirkulerar i förskolan. Det blev 

synligt att det är svårt för förskollärarna att identifiera barn i behov av särskilt stöd utan att 

de bedöms. En slutsats är att bedömningar är nödvändiga men att de kräver ett etiskt 

förhållningssätt för att undvika negativa konsekvenser. Förskolans läroplan behöver också 

bli tydligare för att identifieringen av vem eller vilka som är i behov av särskilt stöd ska bli 

mer likvärdig. 

 

Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, kartläggning, Nilholms specialpedagogiska 

perspektiv, tematisk analys, semistrukturerade intervjuer 
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1. Inledning 

Målet med studien är att synliggöra kartläggningens roll i förskolan eftersom kartläggning 

är en väsentlig del av pedagogernas arbete för att kunna säkerställa kvalité i verksamheten. 

Intresset för specialpedagogik uppkom under utbildningens kurs om ämnet och ett stort 

intresse väcktes för att studera specialpedagogik i förskolans verksamhet ytterligare. 

Upplevelsen var att samtal om diagnoser och kategoriseringar av barn inte omfattade 

användning av kartläggningsverktyg.  

Intresset för att studera specialpedagogik uppkom även utifrån våra tidigare VFU 

erfarenheter. Under dessa perioder upplevde vi att antalet barn i behov av särskilt stöd har 

ökat samt att kartläggningar och anpassningar har fått en mer framträdande roll i 

verksamheterna. En följd av detta blev att vi ville fördjupa våra kunskaper angående 

kartläggningens roll i förskolan.   
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2. Bakgrund 

Specialpedagogiken i Sverige har en tradition av att arbeta med barn och elever som är i 

behov av särskilt stöd. Området har historiskt präglats av ett negativt rykte eftersom den i 

stor utsträckning har fokuserat på individers avvikelser och bidragit till segregation 

(Nilholm, 2020, s. 16). Denna pedagogik har uppkommit utifrån en tanke om att skolan inte 

kunde erbjuda alla barn en god undervisning. I början av 1900-talet var det vanligt 

förekommande att särskilda skolor upprättades som syftade till att kompensera barnen för 

dess individuella brister. Under 1960-talet fick dock specialpedagogikens arbetssätt stark 

kritik eftersom fokus lades mycket på de negativa aspekterna och segregation (Nilholm, 

2020, s. 15–17). Det här kan kontrasteras mot de positiva röster som kunnat urskiljas inom 

specialpedagogiken, som menar att urskiljandet av barns olika behov kan leda till att rätt 

stöd sätts in och gynna deras lärande samt utveckling. Ett dilemma inom specialpedagogiken 

är därför att inte värdera barnet negativt men samtidigt identifiera 

problemområden (Nilholm, 2020, s. 15–17 och 90).   

Med anledning av detta är det också relevant att belysa att förskolan historiskt sett har 

varit en inkluderande verksamhet där alla barn har välkomnats oberoende av deras olikheter. 

Trots tanken om inkluderande förskolor har dock användning av särlösningar ökat sedan 

2000-talets början och denna ökning har främst skett i storstäder. Denna förskjutning går i 

linje med att förskolan börjar närma sig grundskolan, eftersom särlösningar är mer 

förekommande i den typen av verksamhet (Palla, 2021, s. 40–41).  

 

2.1 Decentralisering och ökade dokumentationskrav 

I resonemang om specialpedagogik är det relevant att belysa individualiseringens framfart 

eftersom den tar sin utgångspunkt i decentraliseringen. Under 1990-talet skedde en ökad 

decentralisering vilket innebar att ansvaret för förskolorna förflyttades till kommunerna. En 

effekt av att ansvaret omplacerades till kommunerna var att det resulterade i ett ökat krav på 

dokumentation och uppföljning för samtliga lärare. Anledningen till att dessa krav ökar i ett 

decentraliserat utbildningssystem beror på att staten vill kontrollera samtliga verksamheters 

kvalité (Skolverket, 2008, s. 96). Denna ökning av dokumentation brukar benämnas 

förpappring och kan som konsekvens medföra att sociala relationer i verksamheten påverkas 

negativt (Castillo & Ivarsson Westerberg, 2019, s. 29). Det omfattande pappersarbetet 

tenderar att hamna i förgrunden hos lärarna medan det praktiska arbetet med barnen hamnar 

i bakgrunden. Tiden som är nödvändig för att etablera relationer mellan individer samt lärare 

reduceras och läggs i stället på pappersarbetet (Egge, 2020, s. 84).   

Under 1990-talet blev också individuella utvecklingsplaner ett mer framträdande 

arbetsverktyg i förskolans verksamheter. Ökningen av individuella utvecklingsplaner och 

vad Lutz kallar förpappringen berodde bland annat på att intresset för barns individualisering 

växte fram ytterligare (Lutz, 2013, s. 47 och 53). Egge redogör för att tillämpandet av 

manualer och mallar begränsar lärarnas möjligheter till att använda sin professionella 

omdömesförmåga (Egge, 2020, s. 84). Avslutningsvis visar Skolverket att uppföljning och 

dokumentation ökar i förskolans verksamhet och att dessa komponenter har stor betydelse 



7 

 

för förskolans kvalitetsmätning. Därtill redovisas det att individuella utvecklingsplaner 

fortsätter att ha en central roll i verksamheterna (Skolverket, 2008, s. 96 och 99).   

 

2.2 Kartläggning och diagnostisering  

I förskolans läroplan (Lpfö18) idag framhävs att ansvaret ligger på förskollärarna att tidigt 

identifiera barn som är i behov av särskilt stöd: 

  

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska 

få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (Lpfö18, s. 6).  

 

Förskollärarens ansvarsområde är även att dokumentera och analysera barnens olika 

lärprocesser (Lpfö18, s. 6 och 18). Kartläggningsverktygen kan synliggöra barns olika behov 

och förutsättningar för lärande. Dokumenterandet och analyserandet av barnens lärprocesser 

kan göras med stöd av kartläggningsverktygen som exempelvis pedagogisk kartläggning, 

individuella utvecklingsplaner och pedagogisk dokumentation. Ytterligare ett 

kartläggningsverktyg är Tidig Registrering Av Språkutveckling (Nypon, 2013) som är ett 

observationsmaterial för förskolans pedagoger (förkortas TRAS hädanefter). 

Användandet av kartläggning samt bedömning av barns individuella kunskaper och 

förmågor ökar ständigt i förskolan, som en följd av implementeringen av förskolans läroplan 

och dess framhållning av lärande. Denna individualisering är en pågående global trend som 

styr verksamheten mot en mer anglosaxisk inriktning. Den anglosaxiska inriktningen är 

starkt influerad av skolan och fokuserar på att mäta barns färdigheter och förmågor. I 

praktiken visar det sig genom att förskolan blir mer skolförberedande och att fokuset främst 

läggs på barnens språkutveckling, på bekostnad av den nordiska inriktningen som 

traditionellt dominerat i svenska förskolor (Skolverket, 2008, s. 101 och 104). En nordisk 

inriktning innebär att fokuset ligger på att utvärdera verksamheterna i stället för barnens 

prestationer. Målet är att föra samman omsorg och lärande i en verksamhet som benämns 

under samlingsbegreppet educare (Åsén, 2020, s. 11 och 17). I nuläget genomgår den 

svenska förskolan en förändring där verksamheterna fortsätter att arbeta med educare och 

parallellt med detta utvecklar ett nytt läroplanstänkande (Skolverket, 2008, s. 101 och 104). 

Det nya läroplanstänkandet innefattar att ytterligare fokus läggs på utbildning, undervisning 

och individualisering (Palla, 2021, s. 38).   

 

2.2.1 För- och nackdelar  

I samband med att användningen av kartläggning har ökat är det relevant att lyfta fram för- 

och nackdelar med kartläggningar respektive diagnoser. De senaste fem åren har antalet barn 

som är i behov av särskilt stöd ökat markant och likaså betydelsen av diagnostisering i 

förskolan (Edfelt, 2019, s. 144). Fenomenet diagnostisering har uppmärksammats av olika 

aktörer som lyfter fram dess betydelse för att resurser och rätt stöd ska kunna sättas in i 

verksamheten (Lutz, 2013, s. 65–66; Nöjd & Villanueva Gran, 2010). Chanserna ökar 

avsevärt för att få tillgång till adekvata resurser om en läkare fastställt en diagnos hos barnet 
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eller om hen har kontakt med specialpedagogiska instanser. Att få tillgång till resurser 

minskar betydligt om barnet inte har kontakt med specialpedagogiska instanser eller om de 

har kartlagts av lärare, eftersom de senares bedömningar inte väger lika tungt (Lutz, 2013, 

67).  

Flera olika författare har lyft nackdelar samt fördelar med kartläggning respektive 

diagnostisering som exempelvis att individuella utvecklingsplaner riskerar att rikta fokuset 

på bedömningar av barnets avvikelser. Genom att fler barn diagnostiseras reduceras 

kategorin för vad som anses vara normalt och det leder i sin tur till att lärarna riskerar att 

identifiera fler beteenden som avvikelser (Lutz, 2013, s. 77; Nilholm, 2020, s. 91). Edfelt 

redogör för att barnets avvikelser inte behöver ta sin utgångspunkt i en diagnos utan kan vara 

ett resultat av en bristande miljö eller lärarkompetens. Författaren menar även att det är 

viktigt att ha kunskap om att diagnosen sällan ger ett korrekt svar på positiva arbetsmetoder, 

eftersom alla barn kräver olika stödinsatser (Edfelt, 2019, s. 147). Vidare uppmärksammas 

det att individen kan uppleva diagnostiseringen som negativ om samhället inte visar 

förståelse för den specifika diagnosen. Hur individen tar emot sin diagnos är beroende av 

andra människors förhållningssätt till den (Edfelt, 2019, s. 145–146).  

De negativa aspekter som synliggjorts kan kontrasteras mot de positiva aspekter som olika 

författare redogjort för. Olika kartläggningsverktyg och diagnostiseringar kan vara av 

betydelse för individens identitetsutveckling. En bekräftad diagnos kan i stor omfattning 

bidra till att individen utvecklar en fördjupad förståelse för sig själv. Denna förståelse kan 

minska självfördömandet och känslan av att vara annorlunda. Ytterligare en fördel med 

kartläggning är att verktyget kan underlätta att tidigt stöd sätts in i verksamheten och att 

samtliga erbjuds en likvärdig utbildning (Kinge, 2014, s. 115 och 117; Nilholm, 2020, s. 16). 

Skolverket redogör för liknande argument och beskriver att tillämpandet av kartläggningar 

kan vara behjälpliga för att barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt (Skolverket, 

2008, s. 97).   

 

2.2.2 Strävansmål   

Efter redogörelsen av kartläggning och diagnostisering är det relevant att rikta blicken mot 

att förskolan har strävansmål. Lutz redovisar att bedömningen av barn är problematisk 

eftersom förskolans läroplan innehåller strävansmål och inte uppnåendemål (Lutz, 2013, s. 

54). Målen i styrdokumentet poängterar att barns färdigheter och förmågor inte ska bedömas. 

Trots att ingen bedömning bör utföras redovisar Skolverket att särskiljandet av strävansmål 

och uppnåendemål är problematisk för vissa kommuner samt förskolor. I en del kommuner 

och förskolor uppmärksammades det att vissa uppnåendemål skrivits fram i deras 

arbetsverktyg. Resultatet av det här blev att barnens prestationer hamnade i fokus och 

värderades av lärarna (Skolverket, 2008, s. 64). Motsättningen kring bedömning kan dock 

problematiseras utifrån att förskolans läroplan framhäver att verksamheten ska upptäcka 

barn som är i behov av särskilt stöd (Lpfö18, s. 6).  

Utifrån ovanstående redogörelse blir det synligt att förskolan står inför ett dilemma kring 

att identifiera svårigheter utan att barnet bedöms på ett negativt sätt. Det här dilemmat har 

varit i blickfånget under de senaste 50 åren vilket Barnstugeutredningen belyser med 

följande citat:   
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I vissa fall kan det röra sig om ett barn med oupptäckt handikapp, där barnets beteende är svårförståeligt 

därför att det inte helt stämmer med uppfattningen om normalt beteende. Samtidigt måste med skärpa 

framhållas att det är under förskolåren dessa barn måste diagnostiseras och få hjälp. Ju yngre ett barn är 

vid diagnostiseringstillfället desto större är möjligheterna att kunna komma det till hjälp med rimliga 

åtgärder inom förskolans ram och i samarbete med hemmet (SOU 1972:26).  

  

Dilemmat kring att identifiera individer utan en negativ bedömning har historiskt varit ett 

relativt outforskat område men har blivit mer framträdande i svensk och internationell 

forskning i takt med att förskolan blivit ytterligare målstyrd. Studiens resultat kan bidra till 

att synliggöra förskollärarnas komplexa uppdrag och ge kunskap om vilket eller vilka 

perspektiv som dominerar i förskolans verksamheter. Området är intressant på grund av att 

det uppmärksammats att verksamhetsfokusen i den svenska förskolan tenderar att influeras 

ytterligare av individfokusen i den anglosaxiska traditionen.  

Denna studie eftersträvar att bidra till en ökad medvetenhet angående kartläggning och 

samtidigt stärka förskollärarnas profession. Studien påvisar komplexiteten i deras arbete 

eftersom förskolans läroplan betonar att barn i behov av särskilt stöd ska identifieras och 

samtidigt inte vara föremål för bedömning mot uppnåendemål. Studien är relevant i och med 

att identifierandet och stöttandet av barn i behov av särskilt stöd blivit ett alltmera 

omfattande område i förskolans aktuella läroplan. 
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3. Syfte 

Syftet är att undersöka och synliggöra kartläggningens roll i förskolans verksamheter. Denna 

studie utgår ifrån följande frågeställningar:    
  

• Hur ser förskollärare respektive specialpedagoger på kartläggning som verktyg?   

• Vilka utmaningar uppger förskollärare och specialpedagoger att det finns i att 

kartlägga barnen i förskolan?   

• Vilka möjligheter uppger förskollärare och specialpedagoger att det finns i att 

kartlägga barnen i förskolan?  

• Hur ser förskollärare respektive specialpedagoger på bedömning i förskolan?  
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4. Forskningsläge 

I detta avsnitt redogörs för forskning som är relevant för studien. Forskningsläget är uppdelat 

i tre huvudområden som är av betydelse för studiens syfte och frågeställningar. 

Huvudområdena är uppdelat i barn i behov av särskilt stöd, bedömning och inkludering.  

  

4.1 Barn i behov av särskilt stöd  

Med anledning av studiens fokus på kartläggning är det av betydelse att redogöra för hur 

benämningen av barn i behov av särskilt stöd vuxit fram och definierats på olika sätt. Lutz 

presenterar i sin fallstudie att benämningen barn i behov av särskilt stöd lanserades i 

Barnstugeutredningen år 1972. Syftet med att kategorisera dessa barn under samma 

benämning var att de skulle få företräde till en plats i förskolan. Till följd av att benämningen 

infördes fick utvecklingsbedömningarna en tydligare form (Lutz, 2006, s. 16 och 47). 

Författaren redogör vidare för att när ett barn och deras behov definieras som särskilt medför 

det att utvecklingsbedömningen övergår till en avvikelsebedömning. Avvikelsebedömningar 

präglas av uppfattningar om vad som upplevs vara normalt respektive onormalt och är 

beroende av kontexten som den ingår i (Lutz, 2006, s. 12). I fallstudien blir det tydligt att 

bedömningar kan vara problematiska eftersom det inte finns en specifik skiljelinje mellan 

vad som är normalt respektive onormalt. Lutz påpekar att fysiska skillnader inte kan ge en 

bestämd indikation på att ett barn är mer eller mindre onormal (Lutz, 2006, s. 66). Därtill 

synliggörs det att förskolans tidigare läroplan uppfattats som tvetydig angående vilka som 

anses vara i behov av särskilt stöd (Lutz, 2006, s. 73).   

I pedagogiskt program för förskolan gjordes en definition av barn med särskilda 

svårigheter under 1900-talet:  

  

Barn som behöver särskilt stöd är ingen klart avgränsad grupp. Det rör sig om barn med olika svårigheter 

och handikapp som psykisk utvecklingsstörning, rörelsehinder, barn med motoriska-perceptuella 

svårigheter, syn- och hörselhandikapp, allergi och andra mediciniska handikapp. Det kan också gälla 

barn med mer eller mindre djupgående känslomässiga svårigheter. Barn i familjer i kris kan för kortare 

eller längre tid behöver särskilt stöd i förskolan. Invandrar- och flyktingbarn behöver i första hand ett 

språk- och kulturstöd och ibland även stöd för att bearbeta sin speciella situation (Socialstyrelsen, 

1987;3, s. 50).   

 

4.1.1 Två perspektiv på barn i behov av särskilt stöd  

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund redogör i sin studie för en 

förändring kring hur barn i behov av särskilt stöd definieras. Studien omfattade 540 förskolor 

runt om i Sverige och syftet var att synliggöra hur personalen i förskolan definierade barn i 

behov av särskilt stöd (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010, s. 

43). Resultatet visade att personalens definitioner kunde kategoriseras inom två perspektiv, 

som betecknas organisationsperspektiv respektive barnperspektiv. Flertalet av förskolorna 

tillämpade ett barnperspektiv i verksamheten medan en minoritet applicerade ett 

organisationsperspektiv (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010, 

s. 49–50).  
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4.1.1.1 Barnperspektiv  

Inom barnperspektivet kunde ytterligare tre underkategorier identifieras. Den första 

kategorien innefattar att förskolepersonalen upplever att alla barn oavsett diagnos eller 

konstaterad svårighet kan vara i behov av särskilt stöd vid något tillfälle. Det särskilda stödet 

är inte kopplat till en specifik barngrupp samt att stödet kan vara både temporärt respektive 

bestående. Den andra kategorin består av barn med en officiell diagnos eller de som har blivit 

omplacerade på grund av att myndigheterna har identifierat att särskilt stöd är nödvändigt. 

Den tredje och sista kategorin innefattar barn som inte har fått en officiell diagnos men trots 

detta är i behov av särskilt stöd. Det kan exempelvis omfatta sociala, emotionella, fysiska 

eller språkliga svårigheter (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010, 

s. 50).  

 

4.1.1.2 Organisationsperspektiv   

Författarna har identifierat tre underkategorier inom organisationsperspektivet som omfattar 

personal, tid och resurser. Organisationsperspektivet innebär att barn som är i behov av 

ytterligare tid, resurser eller personal definieras av förskolepersonal som barn i behov av 

särskilt stöd. Dessa barn upplevs vara i behov av kontinuerlig vägledning, vilket 

förskolepersonalen ger uttryck för påverkar deras arbetsuppgifter och samverkan med övriga 

barngruppen. Ytterligare redogörs det för att förskolepersonalen kan vara i behov av 

handledning samt stöd från andra yrkeskategorier som exempelvis specialpedagog 

(Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010, s. 51).  

 

4.2 Bedömning  

I redovisning av benämningen barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att upprätta en 

förståelse för bedömningens komplexitet. Insulander och Svärdemo Åberg syftar i sin studie 

till att undersöka hur det dubbla uppdraget som står framskrivet i förskolans läroplan tar sig 

uttryck i verksamheterna. Författarna betonar att olika varianter av mätningar och 

utvärderingar fått en mer central roll inom den svenska skolan, med syfte att garantera en 

god kvalité på utbildningen (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014, s. 2). Bedömningen av 

barns kunskaper och färdigheter har även blivit mer framträdande i förskolans kvalitetsarbete 

vilket i förlängningen påverkar förskollärarnas didaktiska val (Insulander & Svärdemo 

Åberg, 2014, s. 3).   

Skolverket belyser i sin skriftliga utvärdering att förskollärare känner en viss osäkerhet 

angående sitt utvärderings-, dokumentations- och bedömningsuppdrag. Förskollärare och 

rektorer uttrycker även svårigheter kring att förlägga bedömningen på verksamheten i stället 

för på det enskilda barnet (ref. i Insulander & Svärdemo Åberg, 2014, s. 2). Studiens resultat 

påvisar att det pedagogiska uppdraget inom förskolan är präglat av olika synsätt som en följd 

av att förskolans läroplan är dualistisk. Styrdokumentet är dualistiskt eftersom det 

poängteras att förskolan ska fokusera på barns lärande samt utveckling och parallellt med 

detta ha fokus på att utvärdera verksamheten. Därför blir det tydligt att förskolan är en 
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verksamhet som påverkas av olika tankestilar som står i motsats till varandra (Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014, s. 13).  

En studie gjord av Elfström understryker att barns prestationer inte bör utvärderas 

eftersom det inte finns uppnåendemål i förskolans läroplan. Uppnåendemål riskerar dock att 

uppstå när individuella utvecklingsplaner upprättas och därigenom görs bedömningar som 

strider mot läroplanens avsikt (Elfström, 2005, s. 124–125). Författaren redogör för att 

individuella utvecklingsplaner fungerar som ett kontrollverktyg för att säkerställa att barns 

utveckling inte stagnerar. Därtill har lärare gett uttryck för att individuella utvecklingsplaner 

kan användas som ett hjälpmedel i planeringen av det fortsatta verksamhetsarbetet (Elfström, 

2005, s. 110 och 135). Elfström presenterar olika syften till varför individuella 

utvecklingsplaner är positiva att tillämpa som bland annat innebär att barn i behov av särskilt 

stöd upptäcks tidigt och att alla individers utveckling stöttas. Trots att positiva åsikter kring 

individuella utvecklingsplaner uttrycks i studien redovisas det att arbetsverktyget kan bidra 

till uteslutning av barn i verksamheten. Barn som kategoriseras som i behov av särskilt stöd 

riskerar att uppfattas som avvikande från det kompetenta (Elfström, 2005, s. 32, 117 och 

137).  

 

4.2.1 Bedömningar i farten och planerade bedömningar  

Detta kan även kopplas till Johanssons avhandling som studerar hur förskollärarna använder 

sig av olika bedömningar i deras praktiska arbete. I avhandlingen fastställer författaren 

lärarnas uttalanden om barns förmågor och kunskaper i förhållande till synliga samt osynliga 

normer under samlingsbegreppet bedömning. Dessa bedömningar genomförs med påverkan 

av det ökade kravet på dokumentation och den rådande förskolekulturen (Johansson, 2016, 

s. 32). Att använda olika kartläggnings- och mätinstrument skrivs fram som legitimt 

eftersom förskollärarna måste ha kunskap om på vilken nivå barnen befinner sig i sin 

utveckling. Tillämpandet av dessa instrument möjliggör även att barn i behov av särskilt stöd 

kan upptäckas i tid (Johansson, 2016, s. 191). Resultatet i studien presenterar att förskollärare 

tillämpar två olika sorters bedömningar i verksamhetsaarbetet som benämns bedömningar i 

farten och planerade bedömningar. Bedömningar i farten innefattar de dagliga 

observationerna som förskollärarna gör i verksamheten medan planerade bedömningar 

innebär att olika dokumentationsverktyg används utifrån ett särskilt syfte. Dessa 

bedömningspraktiker är inte separerade utan de samspelar och inverkar ständigt på varandra 

(Johansson, 2016, s. 191–192).  

Johansson redovisar även att förskollärarnas arbete är fortsatt präglat av dilemmat kring 

att mäta kvalitén i verksamheten i stället för barns prestationer. Mätningar av barns 

prestationer som en följd av det ökade fokuset på lärande kan riskera att förskolans särart 

går förlorad. Däremot presenteras det att förskollärare upplever bedömningar som 

betydelsefulla eftersom de kan fungera statushöjande (Johansson, 2016, s. 191–192, 272 och 

282).   

Avslutningsvis förklarar författaren att samtalen som fokuserar på om bedömningar ska 

genomföras eller ej bör upphöra och snarare inrikta sig på bedömningarnas syfte och 

utformning. Bedömningen bör inte resultera i att barnen kategoriseras på ett negativt sätt, i 

stället bör bedömningsinstrumenten utgå ifrån individernas olika intressen. Därigenom ges 
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förskollärarna möjlighet att bekänna barnen som kompetenta individer (Johansson, 2016, s. 

284).   

 

4.3 Inkludering  

I samtal kring barn i behov av särskilt stöd finns det också anledning att rikta blicken mot 

inkluderingsbegreppet och dess varierande betydelse. Nilholm redogör i sin granskning av 

olika studier hur inkluderingsbegreppet kan definieras och tolkas i praktiken. Studien visar 

att inkluderingsbegreppet bör ses i förbindelse till integreringsbegreppet eftersom 

definitionen av integrering inte är entydigt längre och således har efterfrågningar av ett nytt 

begrepp uppkommit (Nilholm, 2006, s. 13; ref. i Nilholm, 2006, s. 14). 

Inkluderingsbegreppet fick en internationell framfart i anknytning till 

Salamancadeklarationen som utgavs år 1994 och till följd av detta byttes 

integrationsbegreppet ut. I ett försök till att definiera de olika begreppen exemplifierar 

Nilholm att integrering syftar till att kategorisera barn i behov av särskilt stöd som 

avvikande. Samtliga individer förväntas kunna befinna sig i en verksamhet som inte är 

anpassad till mångfald och individuella förutsättningar. Däremot innebär inkludering att 

verksamheterna ska vara individualiserade och bejaka individers olikheter (Nilholm, 2006, 

s. 14).  

Vidare finns det argument för att belysa hur Olsson och Nilholm definierar 

inkluderingsbegreppet på fyra olika sätt som benämns placering, placering och specificerad, 

placering och generell och gemenskap (Olsson & Nilholm, 2022, s. 2). Den kategori av 

inkludering som dominerar i praktiken är placering vilket innefattar att individen är 

inkluderad när hen befinner sig i exempelvis samma klassrum eller förskola som resterande 

individer. En placering som specificerad menar författarna innebär att individen är placerad 

i den ordinarie verksamheten där särskilda behov uppmärksammas. Placering som generell 

innebär i stället att alla individer erbjuds stöd utifrån sina behov oavsett om det finns 

förekomster av svårigheter eller inte. Den fjärde och sista kategorin gemenskap inbegriper 

att åstadkomma en gemenskap som välkomnar samtliga individer utan att negativa 

värderingar förekommer (Olsson & Nilholm, 2022, s. 2).  

Asp-Onsjö lyfter fram ytterligare tre aspekter av inkludering som ligger i linje med Olsson 

och Nilholms redogörelse. Författaren benämner och delar upp inkludering i rumslig-, 

social- och didaktisk inkludering. Rumslig inkludering innefattar att individen är placerad i 

samma rum som resterande medan social inkludering innebär att individen ingår i ett socialt 

sammanhang. Avslutningsvis omfattas en didaktisk inkludering av att individen omringas 

av adekvata förutsättningar för att möjliggöra en god utbildning (Asp-Onsjö, 2006, s. 190–

191).  
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5. Teori 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkten för denna studie. Den teoretiska 

ansatsen utgår ifrån Nilholms dilemmaperspektiv eftersom den är lämplig för att kunna 

synliggöra kartläggningens roll i förskolan. Nilholm redovisar tre olika specialpedagogiska 

perspektiv som benämns kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2020, s. 23).  

 

5.1 Det kompensatoriska perspektivet  

Specialpedagogiken har historiskt präglats av det kompensatoriska perspektivet på grund av 

att människor har haft uppfattningar om att yngre individers utveckling är generaliserbar. 

Detta ledde till att man ansåg att avvikelser i individers utveckling behövde kompenseras 

(Nilholm, 2020, s. 23; Tanner, 2009, s. 79). Inom det kompensatoriska perspektivet förläggs 

problematiken på individen och fokuset är centrerat på att identifiera avvikelser. 

Tyngdpunkten inom detta perspektiv är att kompensera individer för deras olikheter genom 

att söka efter psykologiska eller neurologiska funktionsvariationer. Vid uppkomst av 

problemområden beaktas inte miljön som en orsak till individers svårigheter. Därtill är 

kategorisering och diagnostisering en prioriterande faktor med syfte att individen ska 

beviljas stöd (Nilholm, 2020, s. 31 och 90).  

Arbetssättet som präglar perspektivet är att systematiskt synliggöra individers 

problemområden och därefter avgränsa dem till en specifik grupp med liknande svårigheter 

som exempelvis ADHD, autism och inlärningssvårigheter. När problemområden har 

identifierats ligger fokuset på att träna de färdigheter och förmågor som individen uppvisar 

svårigheter för. Detta arbetssätt benämns som särartspedagogik eftersom fokuset är centrerat 

på individuella brister (Nilholm, 2020, s. 31, 33 och 45).   

Haug lyfter fram att kompensation kan framkalla stigma eftersom individer inom detta 

perspektiv exkluderas från gemenskapen på grund av deras brister. Därtill menar han att 

kompensation inte är realistisk eller möjlig av den orsaken att individer med betydande 

svårigheter nästan aldrig kan uppnå jämlik grad av kunskap som övriga (Haug, 1998, s. 18).  

  

5.2 Det kritiska perspektivet  

Det kritiska perspektivet har uppkommit ur kritiken gentemot det kompensatoriska 

perspektivet. Framväxten av det perspektivet tar sin utgångspunkt i att inkludering blev 

alltmer framträdande i slutet av 1900-talet och tanken om en skola för alla växte fram. 

Inkluderingsbegreppet fick sin framfart med hjälp av Salamancadeklarationen som lyfter 

fram att segregering av elever mestadels bör upphöra (Nilholm, 2020, s. 51 och 56). 

Salamancadeklarationen uppkom under en konferens år 1994 som ett resultat av att 

organisationer och regeringar från olika länder arbetade fram inkluderande riktlinjer 

(Salamancadeklarationen, 2006, s. 10). Deklarationen uppkom med syfte att minska 

segregation och särlösningar i arbete med barn i behov av särskilt stöd. I skriften framhävs 

det att särlösningar endast ska genomföras om individens behov inte kan tillfredsställas på 

bästa sätt (Salamancadeklarationen, 2006, s. 19).   
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Inom detta perspektiv förläggs inte problematiken på individen utan orsaker uppkomna 

ur miljön. Individers olikheter och problematik bör inte betraktas som ett problem utan i 

stället ses som en resurs i verksamhetsarbetet. Därtill ska verksamheterna utformas utifrån 

individers olika behov och förutsättningar. Det kritiska perspektivet betonar att 

funktionshinder uppstår om miljön inte är tillräckligt anpassad och därav blir det tydligt att 

miljön har en central roll (Nilholm, 2020, 53 och 59).   

Perspektivet är kritisk mot i vilken utsträckning kategorisering och diagnostisering är 

gynnsam för den enskilda individen eller läraren (Nilholm, 2020, s. 54). Skritc säger att 

diagnostiseringen inte är positiv för de enskilda individerna utan endast för 

utbildningssystemet. Diagnostiseringen av individer leder till att verksamheterna frigörs från 

ansvaret att anpassa miljön på grund av att problematik som uppstår förläggs på individen 

(ref. i Nilholm, 2020, s. 54).   

I samband med redogörelsen av Nilholms kritiska perspektiv är det relevant att belysa 

Haugs framställning av det demokratiska deltagarperspektivet. I det demokratiska 

deltagarperspektivet kan liknande fenomen identifieras som Nilholm ger uttryck för. Haug 

framhäver vikten av att hänsyn bör tas till miljön, individers individuella förutsättningar och 

behov när åtgärder ska sättas in. Institutionernas uppdrag är att beakta verksamheternas 

mångfald och belysa att indelningen för vad som anses normalt inte är generaliserbar utan 

innehåller variationer (Haug, 1998, s. 20–21).   

  

5.3 Dilemmaperspektivet  

Uppkomsten av dilemmaperspektivet har vuxit fram ur kritiken av det kritiska perspektivet. 

Det kritiska perspektivet menar att individer kan tas hänsyn till utan att de klassificeras på 

ett negativt sätt, vilket dilemmaperspektivet menar är osannolikt eftersom nutida 

utbildningssystem präglas av värdering och kategorisering. Perspektivet poängterar i stället 

att det är av betydelse att besitta en yrkesetik i samverkan med dessa individer, eftersom det 

minskar risken för att kategoriseringar får negativa konsekvenser. Ett vanligt förekommande 

dilemma i utbildningssystemet är att behöva ta hänsyn till individers olikheter samtidigt som 

gemensamma kunskaper ska förmedlas i verksamheten. Ytterligare ett dilemma som kan 

uppstå är om endast en aspekt av dilemmat fokuseras eftersom det kan leda till att de som 

individerna har gemensamt eller skiljer dem åt hamnar i skymundan (Nilholm, 2020, s. 79–

80).  

Inom perspektivet betonas det att samtliga individer ska ges likvärdiga kunskaper och 

värderingar och parallellt med detta ska individers olikheter uppmärksammas. Dessa 

aspekter står i motsats till varandra och är typiska för dilemmaperspektivet och kan inte lösas 

på ett adekvat sätt. För att skapa idealiska förutsättningar för lärande är det avgörande att 

beakta båda aspekterna. Om individer i svårigheter inte identifieras kan det leda till att hjälp 

i verksamheten uteblir. Det här kan resultera i att individer som är i behov av undervisning i 

en annan miljö inte får sina behov tillgodosedda. Vidare lyfts det fram att kategorisering i 

form av en individuell kartläggning är central för organiseringen av lämpligt stöd i 

verksamheten. Däremot kan diagnostisering och kategorisering bidra till att en större 

samling av individer upplevs avvikande. Diagnostisering kan leda till stigmatisering och 

orsaka negativa följder hos berörda individer (Nilholm, 2020, s. 80–81 och 91–92).  
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Utifrån ovanstående redogörelse blir det tydligt att dilemmaperspektivet ställer krav på 

att lärarna balanserar arbetet med individers gemensamma aspekter och deras olikheter. Det 

är först vid det tillfället som lärarna kan skapa en bra och inkluderande utbildningsmiljö för 

alla individer (Nilholm, 2020, s. 80). Detta stärks av Salamancadeklarationen som beskriver 

att verksamheterna är tvungna att erbjuda undervisning som är anpassad efter individernas 

behov och förutsättningar (Salamancadeklarationen, 2006, s. 16).  
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6. Metod 

I detta avsnitt redogörs studiens metodologiska delar som delas in i följande rubriker: 

datainsamlingsmetod, urval, analysmetod, reflektion över metoden, trovärdighet och 

tillförlitlighet och etiska aspekter. Den metodiska ansatsen i denna studie utgörs av en 

kvalitativ metod innefattande semistrukturerade intervjuer. Delstudie 1 genomfördes av 

Othilia Håkansson och innefattade kvalitativa intervjuer med förskollärare från olika 

områden. Delstudie 2 genomfördes av Chantal Möllmann och inbegrep kvalitativa intervjuer 

med specialpedagoger från olika områden. Data från samtliga delstudier analyserades enskilt 

och genererade varierande samt likvärdig empiri. Empirin som uppkom ur data analyserades 

med stöd av tematisk analys.  

  

6.1 Datainsamlingsmetod  

 

6.1.1 Kvalitativ intervju  

Christoffersen och Johannessen presenterar att kvalitativa metoder kännetecknas av att vara 

mer anpassningsbara i dialog mellan forskare och respondent. Frågorna som kan ställas i en 

kvalitativ intervju utmärker sig av en öppen karaktär, vilket ger respondenten möjlighet att 

besvara frågorna mer fritt (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 16). Forskarens frågor är 

vanligtvis simpla och resulterar vanligtvis i komplexa och omfattande svar. Kvalitativa 

intervjuer kan generera ett rikt material som kan användas för att urskilja koder, mönster och 

kategorier (Trost, 2010, s. 25). En kvalitativ metod ställer krav på forskaren att kunna 

anpassa frågor och respons efter respondenternas svar (Christoffersen & Johannessen, 2015, 

s. 16). Eftersom syftet med studien är att undersöka respondenternas erfarenheter och 

reflektioner kring kartläggningens roll i förskolan valdes kvalitativa intervjuer som en 

lämplig datainsamlingsmetod. Detta stärks av Christoffersen och Johannessen som förklarar 

att kvalitativa intervjuer är positiva att tillämpa när forskare vill undersöka människors 

individuella åsikter och upplevelser (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 84).  

  

6.1.2 Semistrukturerad intervju  

Christoffersen och Johannessen exemplifierar att en semistrukturerad intervju tenderar att 

innefatta öppna frågor utan fastställda svarsalternativ vilket ger respondenter utrymme att ge 

detaljerade svar. På grund av intervjuns frihet har forskaren ett mindre inflytande över hur 

respondenterna responderar på frågorna. Detta kan leda till att frågorna besvaras på olika 

sätt och på det sättet får forskaren tillgång till ett rikare material (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 85). Datainsamlingsmetoden koncentrerar sig på att få tillgång till 

respondenternas åsikter, erfarenheter samt ställningstaganden och är relevant att tillämpa om 

forskaren har avgränsat sig till ett specifikt fokusområde (Bryman, 2018, s. 561 och 563–

564). En semistrukturerad intervju tar sin utgångspunkt i en intervjuguide som är utformad 

med syfte att synliggöra respondenternas förståelse av sin omvärld (Bryman, 2018, s. 565).   
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6.1.3 Intervjuguide  

En intervjuguide utgår ifrån olika teman som är relevanta för studien och dess avsikt är att 

uppmuntra och generera ett rikt material. Vanligtvis omfattas intervjuguiden av underteman 

och frågeställningar som följer en viss ordning. Trots detta finns det en flexibilitet i att kunna 

ändra ordningsföljd beroende på respondenternas svar (Christoffersen & Johannessen, 2015, 

s. 86). Det är av betydelse att påbörja intervjun med inledande frågor som exempelvis berör 

respondenternas bakgrund eftersom det möjliggör att svaren kan sättas in i en kontext. 

Frågorna bör inte leda respondenterna åt en specifik riktning eller vara för detaljerade. 

Intervjuerna kan med fördel spelas in med ljudupptagning av den orsaken att enbart 

anteckningar kan leda till att forskaren går miste om viktiga detaljer, vilket kan inverka 

negativt på transkriberings- och analysprocessen. Ljudupptagningen är av betydelse för 

analysens framgång. Platsen för intervjun bör vara trygg för respondenten, samtidigt som 

intervjun bör äga rum på en avskild plats. En avskild plats kan bidra till att respondenten 

känner sig trygg i att ingen utomstående kan ta del av intervjun (Trost, 2010, s. 65; Bryman, 

2018, s. 566).   

Intervjuguiden i denna studie inleddes med att två bakgrundsfrågor ställdes till samtliga 

respondenter angående arbetslivserfarenhet och positiva aspekter med yrket (se Bilaga 3). 

Christoffersen och Johannessen beskriver att det är av betydelse att inledningsvis ställa 

neutrala frågor med syfte att skapa en god relation till respektive respondent (Christoffersen 

& Johannessen, 2015, s. 86). Nyckelfrågorna som tillämpades var koncentrerade på barn i 

behov av särskilt stöd, kartläggning som verktyg och bedömning. En fråga som urskilde sig 

i intervjuguiden var att förskollärarna tillfrågades om kompetensutveckling inom 

specialpedagogik. I samtliga intervjuer blev respondenterna förberedda på när intervjuerna 

närmade sig slutet och de gavs tillfälle att göra ytterligare tillägg. Christoffersen och 

Johannessen redovisar att intervjuerna behöver avslutas på ett adekvat sätt (Christoffersen 

& Johannessen, 2015, s. 87).  

  

6.2 Urval  

I denna studie intervjuades förskollärare eftersom förskolans läroplan poängterar att det är 

hens huvudansvar att synliggöra varje barns utveckling- och lärandeprocess (Lpfö18, s. 18). 

Därtill intervjuades specialpedagoger eftersom de har en central medverkan i utförandet av 

olika kartläggningar. Vidare tillämpades ett strategiskt urval med syfte att åstadkomma 

variation i studiens resultat. Trost stärker detta och säger att om ett strategiskt urval uteblir 

ökar risken för att empirin blir enformig (Trost, 2010, s. 139).  Christoffersen och 

Johannessen redovisar att ett strategiskt urval innebär att en specifik målgrupp väljs ut 

ändamålsenligt för studien. Nästa steg är att hitta respondenterna som ingår i den specifika 

målgruppen vilket kan göras strategiskt på varierande sätt, som exempelvis med ett 

homogent urval eller snöbollsmetoden. Ett homogent urval innebär att respondenter som är 

relativt lika genom exempelvis samma yrkesprofession väljs ut. I motsats till detta utgår 

snöbollsmetoden ifrån att respondenter refererar till andra personer som kan vara relevanta 

för studien (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 54–55). Vidare är det i tidsbegränsade 
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studier positivt att välja ut fyra till åtta respondenter med syfte att minska risken att materialet 

blir svårhanterligt (Trost, 2010, s. 143).  

Respondenterna som valdes ut bestod av fyra förskollärare som arbetar på tre olika 

förskolor och fyra specialpedagoger som arbetar i tre olika områden. Samtliga respondenter 

är verksamma inom samma region. Ett av förskoleområdena var placerad i ett mer 

socioekonomiskt utsatt område medan de två andra förskoleområdena låg placerade i mindre 

utsatta områden. Detta urval tillämpades eftersom det gav oss möjlighet att göra jämförelser 

angående kartläggning av barn i förskolan på ett nyanserat sätt. Inledningsvis kontaktades 

dessa förskollärare via mejl genom deras rektorer men eftersom responsen uteblev 

tillfrågades förskollärarna privat via mejl eller telefon. Ett homogent urval tillämpades i 

början av studien när det bestämdes att förskollärare respektive specialpedagoger skulle 

intervjuas. Det homogena urvalet influerades under rekryteringsprocessen av 

snöbollsmetoden eftersom den första specialpedagogen som kontaktades rekommenderade 

tre andra specialpedagoger. Dessa specialpedagoger kontaktades via mejl samt telefon vid 

de tillfällen som responsen från mejl uteblev.   

  

6.3 Databearbetning och analysmetod  

Analysmetoden som valdes till denna studie var en tematisk analys. Braun och Clark redogör 

för att den tematiska analysen är en flerstegsmodell som innefattar sex olika steg (Braun & 

Clarke, 2006, s. 16).   

Om empirin består av verbal data som exempelvis intervjuer är det avgörande att göra 

noggranna transkriptioner med syfte att underlätta analysarbetet. Första steget i en tematisk 

analys är att bekanta sig med materialet. Forskaren läser inledningsvis igenom data en gång 

utan avbrott för att sedan kunna urskilja möjliga koder och teman. Det andra steget innebär 

att konstruera koder som är väsentliga för analysen. I det tredje steget kategoriseras samtliga 

koder in i övergripande teman. Det kan vara behjälpligt att visualisera koderna i en tabell 

eller i en tankekarta. Steg fyra innebär att man granskar de teman som uppkommit i tidigare 

steg och därefter sammanförs de teman som liknar varandra till ett gemensamt. I steg fem 

bearbetas temana ytterligare och namnges utifrån dess centrala aspekter. Forskaren kan i 

denna process skapa underteman för att strukturera empirin vidare. Sista och sjätte steget 

innefattar att forskaren skriver en analys med hjälp av den empiri som producerats i tidigare 

steg (Braun & Clarke, 2006, s. 15–23).  

Inledningsvis transkriberades data ifrån respektive delstudie genom att 

ljudupptagningarna lyssnades på ett flertal gånger och sedan skrevs ned. I steg ett lästes det 

skriftliga materialet igenom grundligt en gång. I steg två identifierades relevanta koder som 

var av betydelse för studiens syfte och frågeställningar med hjälp av överstrykningspennor. 

Ett exempel på några koder som identifierades var fokus på barns svagheter och styrkor samt 

tidskrävande process. I det tredje steget jämfördes koderna från respektive delstudie med 

syfte att urskilja lika respektive olika teman. Utifrån detta bildades varierande teman. I steg 

fyra sammanfördes liknande teman till färre och mer omfattande teman. I steg fem namngavs 

de huvudteman som producerats på följande sätt: professionernas olika definitioner av barn 

i behov av särskilt stöd och kartläggning, kartläggning som verktyg, uppfattningar om 

kartläggningars möjligheter och begränsningar samt dilemmat kring bedömning. Därefter 
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namngavs underteman med syfte att skapa en tydligare struktur i studien. De underteman 

som identifierades var följande: kartläggningars innehåll och användningsområden, 

tidsåtgång, roller och ansvarsfördelning samt möjligheter och begränsningar. 

Avslutningsvis i steg sex påbörjades arbetet med att skriva den slutgiltiga resultat- och 

analysdelen.   

 

6.4 Reflektion över metoden  

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade intervjuer 

som en datainsamlingsmetod. Motiveringen till att semistrukturerade intervjuer tillämpades 

var för att kunna få tillgång till respondenternas erfarenheter och upplevelser kring 

kartläggningens roll i förskolan. Metoden valdes med anledningen av att kunna ge 

respondenterna möjlighet att ge ytterligare detaljerade svar och beskrivningar på de frågor 

som ställdes under intervjuerna. Christoffersen och Johannessen redovisar att 

semistrukturerade intervjuer kan resultera i att en mer omfattande empiri blir åtkomlig 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 85).  

Bryman redovisar att pilotintervjuer är av betydelse att tillgå för att försäkra sig om att 

intervjufrågorna är välfungerande i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Om 

en frågeställning upplevs problematisk har forskaren tillfälle att korrigera dessa. Författaren 

säger även att pilotintervjuer möjliggör att forskaren kan få en uppfattning om studien är 

genomförbar eller inte (Bryman, 2018, s. 332). Kopplat till intervjuerna är erfarenheten att 

studien hade gynnats av en pilotintervju eftersom det uppmärksammades att en del frågor 

behövde tas bort eller justeras. Anledningen till att ingen pilotintervju genomfördes och att 

få respondenter deltog, berodde på att studien var tidsbegränsad.   

Svårigheter som uppstod i samband med rekryteringsprocessen var att responsen ifrån 

rektorerna uteblev mestadels vilket ledde till att förskollärarna kontaktades via telefon eller 

genom fysisk kontakt. Detta angreppssätt var positivare och resulterade i att samtliga 

intervjuer bokades in omedelbart.   

 

6.5 Trovärdighet och tillförlitlighet   

I denna studie användes begreppen trovärdighet samt tillförlitlighet eftersom Trost beskriver 

att reliabilitet och validitet främst används vid kvantitativa studier med syfte att mäta 

specifika värden. I kvalitativa studier vill forskaren synliggöra subtila fenomen som 

respondenternas erfarenheter, tankar och uppfattningar och därmed blir det problematiskt att 

använda begreppet reliabilitet och validitet. Trovärdighet ställer däremot höga krav på att 

forskaren måste redogöra för att insamlad data är trovärdig och aktuell (Trost, 2010, s. 132–

133). Valet av förskollärare och specialpedagoger som respondenter i denna studie höjer 

trovärdigheten eftersom det är dessa aktörer som har en avgörande roll i kartläggningars 

utformning och genomförande. Trovärdigheten höjs även av att olika yrkesprofessioner och 

förskoleområden är medverkande eftersom det ger en djupare förståelse kring fenomenet. 

Att beakta vid tillämpandet av kvalitativa intervjuer är att respondenternas responser har 

tolkats och skrivits fram med påverkan av enskilda erfarenheter, upplevelser och förståelser. 

Med hänsyn till detta kan det inte garanteras att analyserandet av respondenternas svar är 
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fullständigt objektiva. Christoffersen och Johannessen exemplifierar dessutom att valet av 

teoretiskt perspektiv inverkar på vad och hur ett specifikt fenomen framställs. Användningen 

av ett avgränsat teoretiskt perspektiv bidrar till att endast utvalda delar av verkligheten 

presenteras (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 24). Analysen- och resultatet har därmed 

framställts med påverkan av studiens teoretiska utgångspunkt vilket minskar 

trovärdigheten.  

Intervjuguiden som utarbetats och tillämpats presenteras i slutet av studien för samtliga 

läsare med avsikt att höja trovärdigheten. Trost stärker detta och redovisar att 

intervjumaterialet som synliggörs för läsaren ger hen möjlighet att bedöma om det är 

trovärdigt eller inte (Trost, 2010, s. 134). För att höja trovärdigheten i studien ytterligare 

tillämpades intervjufrågor som inte var ledande utan öppna och övergripande (Bryman, 

2018, s. 566). Därtill har intervjuguiden haft ett likadant upplägg för varje intervju och 

respondenterna har tillfrågats intervjufrågorna i samma ordningsföljd. Under intervjuerna 

förekom inte några följdfrågor utöver de som står i intervjuguiden eftersom det hade minskat 

trovärdigheten.  

För att höja trovärdigheten ytterligare valdes delcitat ut med utgångspunkt i 

transkriptioner med avsikt att läsaren ska kunna avgöra om tolkningen av materialet är 

trovärdigt och relevant. De som läser ges även möjlighet att göra en egen tolkning av 

respondenternas resonemang.   

 

6.6 Etiska aspekter  

Bryman presenterar fyra krav som behöver tas hänsyn till i en forskningsprocess. Författaren 

beskriver att det första begreppet benämns informationskravet och innefattar att samtliga 

respondenter ska få information om studiens syfte. Dessutom ska de få information om 

studiens olika delar och att deras medverkan är frivillig. Det andra kravet heter 

samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna behöver ge sitt samtycke till forskaren 

innan de deltar i studien. Nästkommande krav betecknas konfidentialitetskravet som handlar 

om att respondenternas personuppgifter hanteras på ett sätt som omöjliggör att utomstående 

får tillgång till dem. Fjärde och sista kravet benämns nyttjandekravet vilket innebär att de 

privata uppgifterna som tillhör studien endast får tillämpas för forskningens syfte (Bryman, 

2018, s. 170–171).  

I början av denna studie tilldelades respondenterna varsin informationsblankett och 

medgivandeblankett som de fick skriva under samt överlämna innan intervjun startade (se 

Bilaga 1 och 2). I blanketterna utgavs det information om att intervjuerna skulle spelas in, 

att deras medverkan var frivillig och att respondenterna hade möjlighet att dra tillbaka sitt 

samtycke. De informerades även om studiens syfte men intervjufrågorna utelämnades 

eftersom det kunde påverka svaren. Vidare har respondenternas personuppgifter hanterats 

på etiskt sätt eftersom de har förvarats oåtkomligt.   

Vetenskapsrådet exemplifierar begreppet anonymisering som en viktig komponent i 

samtalet om etik. Anonymisering omfattas av att respondenternas namn och andra privata 

uppgifter reduceras på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera respondenterna. 

Respondenternas respons redovisas på ett anonymt sätt med syftet att ingen ska kunna 

identifiera vem som har gett uttryck för vad (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). I denna studie 
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applicerades anonymisering i forskningsarbetet genom att respondenternas namn ersattes av 

deras yrkesprofession. Ingen utomstående tog del av intervjuerna och transkriptionerna samt 

materialet kommer att destrueras när det inte längre är aktuellt.   
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för analysen och resultatet av de åtta intervjuerna som har 

genomförts. Studiens empiri har analyserats med stöd av tematisk analys som bidrog till att 

huvudteman och underteman identifierades. Härefter följer en redogörelse för identifierade 

teman beskrivna utifrån varje yrkesprofession:   

  

• Professionernas olika definitioner av barn i behov av särskilt stöd och kartläggning 

• Kartläggning som verktyg 

- Kartläggningars innehåll och användningsområden 

- Tidsåtgång 

- Roller och ansvarsfördelning 

• Uppfattningar om kartläggningars möjligheter och begränsningar 

- Möjligheter 

- Begränsningar 

• Dilemmat kring bedömning 

  

7.1 Delstudie 1  

  

I delstudie 1 redovisas resultatet och analysen av de fyra intervjuer som genomförts med 

förskollärare.   

  

7.1.1 Professionernas olika definitioner av barn i behov av särskilt stöd och 

kartläggning 

Det framkommer att samtliga förskollärare har kommit i kontakt med barn som är i behov 

av särskilt stöd. Ett flertal av förskollärarna gav uttryck för att svårigheter i det sociala 

samspelet kan vara en indikation på att särskilt stöd är nödvändigt. Ett stöd kan exempelvis 

behöva sättas in om ett barn återkommande hamnar i konflikter på olika sätt i förskolan.   

Avseende definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd gav en av förskollärarna 

uttryck för att stödåtgärder kan behöva appliceras om barnet frångår den generella 

utvecklingslinjen på ett omfattande sätt. En sådan definition ligger i linje med ett av 

Nilholms perspektiv som benämns det kompensatoriska.   

Framträdande i intervjusvaren var att endast en av förskollärarna tydligt gav uttryck för 

att barn i behov av särskilt stöd inte kan kategoriseras på ett specifikt sätt. Hen avfärdade 

således uppfattningen om att det finns en typisk definition som kan omfatta alla barn.  

   

Jag skulle vilja säga att man inte kan definiera ett barn i behov av stöd för att det finns ingen definition 

av hur ett barn med behov av särskilt stöd är eller ska vara eller har utan liksom... det ser ju väldigt 

olika ut beroende på vad man har för svårigheter. Sedan kan svårigheter variera från barn till barn 

liksom. (Förskollärare 4)     

   

Utifrån ovanstående redogörelse är det relevant att presentera hur förskollärarna definierat 

vad som kännetecknar kartläggningar. Det blev tydligt att samtliga upplever att 
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kartläggningar kan fungera som ett stöd och generera nulägesbeskrivningar. Arbetet med 

kartläggningar kan medverka till att de får en inblick i vad som fungerar bra respektive 

mindre bra. Om en handlingsplan eller en pedagogisk kartläggning har upprättats är det 

vanligt att förskollärarna reflekterar kring vilka proaktiva åtgärder som finns i dagsläget och 

vilka reaktiva åtgärder som eventuellt behöver ta sig uttryck i det fortsatta arbetet.   

Vidare gav majoriteten förskollärare uttryck för att kartläggningar kan bidra till att de får 

en förståelse för vad som fungerar och vad som utlöser problematiska situationer. Vanligt är 

att ett helikopterperspektiv intas och appliceras på de olika situationer som barnet deltar i. 

Vanligt förekommande uppfattningar var att kartläggningen ska vara en hjälp både för barnet 

och för de övriga aktörerna som samverkar med hen.   

Hälften av förskollärarna gav dessutom uttryck för att kartläggning som verktyg innebär 

att belysa barnets svaga respektive starka sidor. Att framhäva barnets starka sidor menade 

en av förskollärarna kan skapa en känsla av att lyckas och vara identitetsstärkande.   

I samtalet framkom det också att förhållningssätt och skriftliga formuleringar är en viktig 

komponent att beakta i kartläggningsprocessen. Det kan vara problematiskt att frångå privata 

värderingar när en kartläggning skrivs vilket kan leda till att barnet kategoriseras på ett 

negativt sätt. En av förskolläraren poängterade därmed att det är viktigt att vara objektiv i 

sina beskrivningar.   

 

För att det svåra i en kartläggning är att inte lägga in sina egna värderingar. Att Peter gör alltid så eller 

Benjamin... det blir alltid så med Benjamin eller Sara, det blir alltid så, i stället för att vad är det vi 

ser. Ja, objektivt och det är de svåra med kartläggning tycker jag. Det handlar också om vilka ord man 

använder när man skriver, det att vi upplever att eller vi uppfattar att […] vi vet ju inte hur barnet 

upplever det egentligen. (Förskollärare 2)  

  

7.1.2 Kartläggning som verktyg  

 

7.1.2.1 Kartläggningars innehåll och användningsområden    

Gällande förskollärares erfarenheter av kartläggning uttryckte majoriteten att de hade en 

gedigen erfarenhet av att skriva kartläggningar i form av mestadels handlingsplaner och 

pedagogiska kartläggningar. Det poängterades att en pedagogisk kartläggning kan vara 

behjälplig för att få en uppfattning om hur exempelvis barnets sociala samspel tar sig uttryck 

och fungerar.   

Samtliga förskollärare redogjorde för att de använder sig av en specifik kartläggningsmall 

som deras region utarbetat i deras arbete med kartläggning. En av förskollärarna utmärkte 

sig i sin redogörelse kring erfarenhet eftersom hen aldrig hade skrivit en pedagogisk 

kartläggning på egen hand. I stället hade hen arbetat med ett material som benämndes 

Anpassningar i förskolan. Intressant att belysa var att förskolläraren uttryckte att det är 

specialpedagogens ansvar att skriva en pedagogisk kartläggning.   

   
Just den liksom mallen som finns som heter pedagogisk kartläggning, den har jag liksom inte varit med 

och skrivit så men däremot har jag ju liksom tagit del av den när det har funnits en redan färdig och 

även vanliga liksom vad ska man säga handlingsplaner så men det är ju också specialpedagogens jobb 

att skriva […]. (Förskollärare 3)   
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Vidare blev det synligt att samtliga förskollärare primärt erfarit samma kartläggningsverktyg 

i sitt arbete. De verktyg som dominerade erfarenhetsmässigt var handlingsplaner, 

pedagogiska kartläggningar, TRAS och mallar inför utvecklingssamtal. Hälften av 

förskollärarna uttryckte även att de kommit i kontakt med arbetsmaterialet 

Förskolekompassen. Förskollärarna beskrev att det första steget innebär att en handlingsplan 

upprättas och därefter tillämpas en pedagogisk kartläggning om ytterligare stöd upplevs vara 

nödvändigt.   

Avseende användningen av språkmaterialet TRAS blev det kännbart att förskolläraren 

kartlägger barnets språkutveckling vilket kan innebära att hens språkförståelse och 

talförmåga koncentreras.  En av förskollärarna upplevde en viss negativitet gentemot TRAS. 

I samtalet om detta uttrycktes det dock att materialet kan vara användbart.   

  

[…] för det kan vara ett bra verktyg, det har bara missats så otroligt i regionen hur man introducerar det 

och hur det ska användas […] men det kan vara ett väldigt bra verktyg just bara för att checka av, så att 

du inte missar någonting. Du kan tycka liksom att ett barn men ja vadå, de har koll och sen när man 

börjar liksom gå de här tårtbitarna för tårtbitarna som det är då märker man att fast här fattas det lite just 

med meningsbyggnad, ja men då får vi jobba lite extra på det. (Förskollärare 3)   

 

I likhet med vilka områden som fokuseras i en kartläggning blev det tydligt att en del 

områden är mer i centrum än andra. Förskollärarna var inledningsvis samstämmiga i att 

kartläggningar fokuserar både språkliga-, sociala-, motoriska- och matematiska förmågor. 

Det fanns också uppfattningar om att områden som inbegriper bakgrund, vistelsetid på 

förskolan och ytterligare vardagliga aspekter fokuseras. En av förskollärarna gav uttryck för 

att syftet med att inkludera vardagliga aspekter var för att kunna kartlägga hela barnets 

vistelse.   

Kartläggningsområdena som står mest i fokus menade hälften av förskollärarna 

innefattade det sociala samspelet och språket. De sociala- och språkliga områdena beskrevs 

i hög grad som betydande för barnets fortsatta utveckling i skolan och i det övriga samhället. 

Avseende sociala- och språkliga områden framträdde det en uppfattning om att barn i dagens 

samhälle är olika gentemot hur de var för ett flertal år sedan. En effekt av denna företeelse 

beskrevs som en påföljd av sociala mediers inverkan.   

  

7.1.2.2 Tidsåtgång  

Ett annat undertema som framgick kopplat till kartläggning som verktyg var att majoriteten 

av förskollärarna var överens om att ett sådant arbete kräver omfattande tid. Samtliga 

reflekterade kring den omfattande pedagogiska kartläggningen och poängterade att en sådan 

kräver ett grundligt förarbete. Det framkom att ett förarbete kan innefatta observationer av 

olika situationer, med syfte att förskollärarna ska få en förståelse för vad som fungerar bra 

respektive mindre bra.   

Samtliga förskollärare uppskattade en ungefärlig tid för att skriva en kartläggning som 

omfattade cirka 1–5 timmar. Framträdande var att hälften av förskollärarna uttryckte att 

förarbetet inför en kartläggning tar betydligt mer tid. Det uttrycktes att förarbetet kunde 

inrymmas av en tidsperiod på 2–3 veckor med syfte att få se flera olika 
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samverkanssituationer. Ett sådant arbete ansågs vara av betydelse för att skapa en enhetlig 

och rättvis bild av barnet.   

  

Ibland måste man gå tillbaka och se hur det och ibland kan skriva då att till exempel i hallen när vi är 

tio stycken då blir det alltid konflikt så behöver vi också gå tillbaka ibland och ser att fast när det är tre 

stycken, det kan man ju också skriva in i kartläggningen att har vi färre antal barn så fungerar det…då 

ser man också skillnaderna. Det är de man behöver ha, det är liksom som en orienteringskarta…man 

behöver bygga hela kartan för att se vad det är som…så att man ska kunna skriva det. (Förskollärare 2)   

  

[…] men så är det också observationer och ett arbete innan…man sätter sig inte bara och gör en 

kartläggning utan förhoppningsvis…eller så jobbar jag i alla fall att man har gjort någonting 

innan…man har gjort ett arbete innan och då ser man klart vad som funkar och inte funkar för barnet, 

vilket underlättar när man skriver en kartläggning. (Förskollärare 4)   

  

En av förskollärarna sade vidare att handlingsplanerna kräver ytterligare tid eftersom de 

kräver flera möten med vårdnadshavarna. Återkommande reflektionsmöten syftar till att 

samtliga aktörer ska kunna diskutera vad som hänt och vad som behöver ske framöver.   

Det här kan kontrasteras mot att förskolläraren samtidigt gav uttryck för att tidsaspekten 

kan vara problematisk. Att ha samtal med specialpedagogerna och vårdnadshavarna kräver 

att tid tas bort ifrån övrigt arbete med systematiskt kvalitetsarbete. En följd av detta blir att 

en känsla av otillräcklighet förstärks.   

Intressant att belysa är att en av förskollärarna gav uttryck för en uppfattning som avvek 

från de andra. Hen poängterade att det var specialpedagogens ansvar att skriva en 

kartläggning på grund av dess tidsåtgång.   

  

Det är klart att det tar tid och där är det ju ännu större anledning till varför en specialpedagog ska sitta 

och göra det för att de har vi inte tid med här på förskolan. Det är ganska mycket annat som ska göras 

och vi har många barn som också behöver ha ehm…ja tid. För att lägga ner så mycket tid på det enskilda 

barnet det får ligga på specialpedagogen liksom. (Förskollärare 3)  

   

7.1.2.3 Roller och ansvarsfördelning  

I det tredje och sista undertemat som berör roller och ansvarsfördelning framkom det att 

förskollärarna är samstämmiga kring vilka som medverkar i en kartläggning. Medverkande 

aktörer är förskolläraren, specialpedagogen och rektorn som tillsammans samverkar med 

vårdnadshavarna. I en del av fallen kunde även Barnavårdscentralen (förkortas BVC 

hädanefter), barnläkare och barnpsykologer involveras.   

Vidare tydliggjordes det att vårdnadshavarna är betydande och delaktiga aktörer i en 

kartläggning. De har alltid möjlighet att göra sin röst hörd kring deras barn. Avseende 

vårdnadshavarna poängterades vikten av att förskollärarna uttrycker sig på ett ödmjukt sätt 

i både skrift och i samtal om deras barn.   

Efter att en kartläggning gjorts beskrev förskollärarna i samstämmighet att det är 

förskollärarna, specialpedagogen, vårdnadshavarna och rektorn som kan ta del av 

kartläggningen. Det framkom också gemensamma uppfattningar om att kartläggningen kan 

delges instanser som BVC, småbarnsteam, logoped eller habilitering för vidare 

stödinsatser.   

Avslutningsvis redogjordes det för att en del förskoleområden inte har en specialpedagog 

tillgänglig vilket resulterar i att ansvaret för kartläggningen förläggs på förskolläraren. 
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Utifrån detta blir det tydligt att det kan skifta i vilka som medverkar och tar del av en 

kartläggning. En av förskollärarna sade vidare att hen upplevde det som förskollärarens 

ansvar att skriva en kartläggning.  

  

Det är ju förskollärarens ansvar och det är ju det med barn som har speciella behov…så när man skriver 

en kartläggning så tycker jag det är förskollärarens ansvar. Sedan blir ju barnskötare involverade 

eftersom de också jobbar med barn som har speciella behov men ansvaret för undervisningen och hur 

man bemöter barnet ligger hos förskolläraren och skriva dokumenten. (Förskollärare 3)  

 

7.1.3 Uppfattningar om kartläggningarnas möjligheter och begränsningar  

   

7.1.3.1 Möjligheter  

Ytterligare två underteman som framkommit kopplat till huvudtemat är möjligheter och 

begränsningar. Avseende vilka möjligheter det finns angående kartläggningar framträdde 

det att majoriteten av förskollärarna upplever att det kan hjälpa till att synliggöra vilka behov 

som finns. Kartläggningsmallarna kan fungera som ett stöd för att de ska kunna veta vilka 

områden som de bör titta mer djupgående på. Några av förskollärarna gav uttryck för att 

tillämpandet av olika kartläggningsverktyg kan bidra till att de får en fördjupad förståelse 

för sitt eget arbetssätt. Vidare framhävdes det att kartläggningar kan medverka till ökade 

chanser för resurstilldelning samt underlätta för andra instanser att arbeta vidare med barnet.  

I samtalet om möjligheter tillfrågades förskollärarna även om de upplevde att 

kartläggning kan bidra till inkludering. Det framkom att samtliga uppfattade att inkludering 

var tänkbart. En av dem poängterade dock att inkludering av barnet bör ha skett innan man 

producerar en kartläggning. Avseende inkludering och kartläggning framfördes det vidare 

att kartläggningar kontinuerligt bör uppdateras och vara aktuella med syfte att barnets 

progression inte ska gå miste om. Framträdande var att en av förskollärarna gav uttryck för 

en problematisering av begreppen inkludering och exkludering.   

 

Exkludering behöver inte alltid betyda att man blir satt i ett annat rum till exempel det kan också bli 

exkludering att tvingas vara kvar i ett rum med många personer och så får man det själv väldigt 

jobbigt…då blir det en exkludering, tycker jag. För då blir det så tydligt att du inte fixar det här och 

så blir jag utsatt för en situation där alla ska se mig […]. Och då kan jag tycka att ibland kan det bli 

en inkludering om jag, en pedagog och en kompis sätter oss i ett annat rum…då blir det en inkludering 

för att de har alla fått lyckas liksom. (Förskollärare 2)  

   

7.1.3.2 Begränsningar   

I samtalet om möjligheter framkom det även begränsningar som majoriteten av 

förskollärarna gav uttryck för innefattade tidsbrist. Att skriva kartläggningar är ett 

omfattande arbete som kräver mycket tid. Det framkom att tiden för att reflektera med sitt 

arbetslag är minimal och att det skapar en känsla av frustration. Generella tankar om 

lösningar på detta problem var att mer planeringstid till förskollärarna eller berörda 

arbetslaget skulle kunna sättas in.   

Vidare lyftes eventuella exkluderingar fram i arbetet med kartläggning vilket kan 

kontrasteras mot de inkluderingstankar som tidigare nämnts. En av förskollärarna uttryckte 
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att kartläggningar eventuellt kan fungera som exkluderande om barnet stämplas negativt och 

att denna kategorisering förblir. Hen poängterade därmed att det är av betydelse att inte se 

kartläggningen som statisk. I motsats till detta beskrev en av förskollärare att de inte 

upplevde kartläggning som en bidragande faktor till exkludering.  

  

7.1.4 Dilemmat kring bedömning  

I samtalet kring bedömning uttryckte en majoritet av förskollärarna att identifierandet av 

barn i behov av särskilt stöd grundar sig i att adekvat stöd ska kunna sättas in. Samtliga 

menade att identifierandet kan fungera som ett verktyg för att ge förskolans arbetssätt 

möjlighet att genomgå progression.   

 Avseende dilemmat kring bedömning poängterade förskollärarna att barnen aldrig ska 

identifieras på ett negativt sätt eller vara föremål för bedömning. Detta ligger i linje med 

tidigare forskning om nordisk inriktning som dominerar inom svenska förskolor. Ytterligare 

redogörelser som uppkom var att fokuset på att bedöma eller identifiera inte ska vara 

centrerat på barnet. I stället är det förskollärarna, övriga arbetslaget och verksamheten som 

ska vara i blickfånget. Hen uttryckte därtill att samtalet kring barnets svårigheter inte bör ta 

bort fokuset från dess styrkor.    

Det är också intressant att belysa hur somliga förskollärare gav uttryck för att bedömning 

är problematiskt att undgå. De sade att bedömningar i form av jämförelser kan vara en hjälp 

för att de ska kunna uppmärksamma om stöd är nödvändigt. Därtill framkom det 

uppfattningar om att en bedömning kan vara positiv eftersom den kan synliggöra i vilka 

situationer som det blir mer respektive mindre problematiskt. Dessa uttryck och resonemang 

om bedömning går i samma riktning som Nilholms dilemmaperspektiv. Avseende 

bedömning var det framträdande och av intresse att en av förskollärarna uttryckligen 

poängterade och problematiserade bedömning på följande sätt:   

   

Sedan behöver bedömning inte alltid vara negativt. Ibland pratar man om bedömning som att det 

skulle vara något negativt men det kan också vara, som jag sa, att om man tror att det här barnet inte 

kan färgerna till exempel, men om jag då går in och gör en liten bedömning för att se vad det här 

barnet kan och då ser jag att barnet kan färgerna till exempel...då var det bra att jag gick in och tittade. 

(Förskollärare 2)   

  
Men jag tror också att vi…den lite äldre generationen det här med att bedöma är lika med betyg och 

betyg är lika med hur bra eller duktig man är. Jag tror att det ligger liksom i att tänker 

bedömning…jaha…hon eller han är duktig. Det handlar inte om det utan om när jag kan bedöma kan 

jag också se att du behöver hjälp med det här. (Förskollärare 2)   

  

Avslutningsvis poängterades det att hur bedömningen praktiseras och hur aktörer samtalar 

om respektive individ spelar en avgörande roll. Det uttrycktes att ingen aktör bör fastställa 

hur ett barn är. I stället ska fokuset vara centrerat på vad som sker i varje individuell situation. 

Avseende bedömning poängterades det ytterligare att barnet inte bör sorteras in i specifika 

kategorier.   

  

Man får absolut inte lägga en bedömning på att han, hon eller hen är på ett visst sätt utan i den här 

situationen blir det såhär och om man då ser på de andra barnen så händer inte det. Vad beror det på? 

Så jag tror att det kan finnas en risk att det blir en bedömning men man måste också vara beredd på 
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att kanske inte handla…att bemöta det på ett sätt där det i stället handlar om vad som sker i situationen 

och inte om hur barnet är. (Förskollärare 4)  

  

7.1.5 Sammanfattning av analysen  

Det som framkommer är att förskollärare upplever det problematiskt att identifiera barn i 

behov av särskilt stöd och att ingen fastställd kategori går att ge uttryck för. Uppfattningar 

om kartläggningars kännetecken varierar också beroende på förskollärare. Däremot blir det 

tydligt att objektivitet är en grundpelare och att barnets alla sidor bör synliggöras i samtliga 

kartläggningsverktyg. Tiden som behöver avsättas för en kartläggning uppskattas relativt 

lika av samtliga och förarbetet poängteras som avgörande. Utmärkande är att vem som 

främst ansvarar för att skriva en kartläggning är tudelad. Förskollärarna är dock 

samstämmiga i att kartläggningar kan bidra till att adekvat stöd sätts in och att deras 

arbetssätt synliggörs. Avslutningsvis framträder det att komplexiteten i bedömningen av 

barn i behov av särskilt stöd är ett invecklat område. Det framkommer att barn inte ska 

bedömas och samtidigt beskrivs bedömning vara nödvändigt för att adekvat stöd ska kunna 

sätts in. Utifrån denna redogörelse blir det tydligt att förskollärarnas beskrivningar ligger i 

linje med dilemmaperspektivet.    

  

7.2 Delstudie 2  

  

I delstudie 2 redovisas resultatet och analysen av de fyra intervjuer som genomförts med 

specialpedagoger.   

   

7.2.1 Professionernas olika definitioner av barn i behov av särskilt stöd och 

kartläggning 

I början av intervjun ombads specialpedagogerna att göra en egen definition av begreppet 

barn i behov av särskilt stöd. Det framkom i resultatet att samtliga specialpedagoger tolkade 

begreppet barn i behov av särskilt stöd väldigt olika. Dock kunde hälften av svaren 

kategoriseras under samma definition, nämligen att pedagogiken och det arbetssättet som 

används i verksamheten inte räcker till för att tillgodose alla barns individuella behov. En 

specialpedagog ansåg att alla barn någon gång under sin barndom är i behov av särskilt stöd 

på grund av olika skäl. Medan en annan röst uttryckte att det kan vara förskollärarna som är 

i behov av att bemöta barnen i verksamheten på ett annorlunda sätt för att minska risken att 

svårigheterna uppstår. Resterande specialpedagoger framhävde att begreppet barn i behov 

av särskilt stöd handlar om att den vanliga pedagogiken inte fungerar för alla barn eftersom 

barnen inte hade varit i behov av särskilt stöd om pedagogiken hade varit anpassade efter 

alla barns unika behov. I nedanstående citat från två specialpedagoger blir det märkbart att 

definitioner kan skiljer sig åt markant inom samma yrkesprofession.     

     

Min definition är kanske att vi är i behov av att möta barnet på ett specifikt sätt tänker jag.. […] det 

är ju när jag ser att barn blir förlorare av och att vi inte hittar nycklar till att hantera det tänker jag. 

[…] Så det gäller ju också att hitta dem tänker jag och inte bara tänka såhär att det här fungerar ju 
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ändå hyfsat bra utan det gäller ju också att hitta och också att prata om det här såhär gör vi lite specifikt 

för varje individ så att det fungerar här, eller fungerar det inte, vi bara tror att det fungerar så det är 

svårt. (Specialpedagog 2)   

   

Alla barn är olika och jag tror att det som definierar ett barn som är i behov av särskilt stöd det är att 

man i verksamheten ehm... märker att det inte funkar, det här vanliga som vi gör, någonting, det väcker 

en tanke, det väcker en fundering på att här är det någonting jag behöver klura på. (Specialpedagog 

3)   

   

I samband med frågan om definition av barn i behov av särskilt stöd var det även relevant 

att redogöra för specialpedagogernas uppfattningar om kartläggningens kännetecken. 

Utifrån specialpedagogers resonemang framgick det att alla respondenter hade olika 

uppfattningar om vad som kännetecknar en kartläggning. Dock kunde en gemensam 

komponent urskiljas i allas definitioner, vilket är att en kartläggning ska hjälpa förskollärarna 

och specialpedagogerna att upptäcka och synliggöra barnens styrkor och 

utvecklingsområden i förskolan.    

En specialpedagog upplevde att kartläggning inte endast är ett bra verktyg för att kartlägga 

barns styrkor och svagheter. Verktyget kan även synliggöra vilket bra arbete förskollärare 

gör i övrigt och i vilka situationer barnen inte behöver extra stöd. En viktigt aspekt av 

kartläggning som har framkommit ur respondenternas svar är att kartläggning sker först efter 

förskollärarna har gjort olika anpassningar i verksamheten.    

   

En kartläggning tycker faktiskt jag är jättebra när man har gjort när man har gjort en massa insatser. 

[…] Oftast får man syn på vad mycket bra vi gör, vad mycket som funkar och det är faktiskt det här 

till exempel med att reglera affektutbrott, det är här vi måste sätta in ett stöd eller här behöver vi mera 

stöd, vi behöver stöd av BVC barnläkare eller utredning framåt. (Specialpedagog 3)  

  

7.2.2 Kartläggning som verktyg  

  

7.2.2.1 Kartläggningars innehåll och användningsområden  

Under intervjun berättade specialpedagogerna om sina egna erfarenheter om hur 

kartläggning används i förskolan, vilka kartläggningsverktyg som förekommer och vilka 

olika aktörer som är involverade i kartläggningens process. En överensstämmande syn kunde 

identifieras bland alla respondenter angående kartläggningens användning i förskolans 

verksamhet. Kartläggningar, i stor utsträckning, syftar till att få en helhetsbild av barnet samt 

vara ett hjälpmedel i förskollärarnas praktiska arbete. Specialpedagogerna redogjorde för att 

kartläggning som verktyg kan förse förskollärarna med värdefulla tips och lösningar för att 

kunna anpassa verksamheten efter barns olika behov.  

   

[…] Så min erfarenhet av kartläggning det är främst härifrån och ja...och på det sätt som används här 

så tycker jag att det är ett bra verktyg för att få en samlad bild tillsammans med BVC eller 

habiliteringen eller så...så att barnet får goda chanser och för att det ska bli så bra som möjligt för 

barnet. […] (Specialpedagog 4)   
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Vidare betonade alla respondenter att kartläggningsverktyget ska underlätta för 

förskollärarna att uppmärksamma situationer som fungerar bra för barnet samt situationer 

där barnet visar svårigheter.   

I resonemanget om vilka erfarenheter samtliga specialpedagoger har med kartläggning som 

verktyg är det också intressant att belyser vilka kartläggningsverktyg som används i 

förskolan samt vilka områden som står i fokus i de olika verktygen. Med utgångspunkt i 

respondenternas respons kunde man fastställa att alla specialpedagoger nästan hade liknande 

erfarenheter angående vilka kartläggningsverktyg som är vanligt förekommande i förskolans 

verksamheter. Specialpedagogerna var eniga om att pedagogisk kartläggning och TRAS 

tillhör verktygen som används flitigast i förskolan. Vilka kartläggningsverktyg som används 

i förskolans verksamhet är alltid beroende av vilket syfte förskollärarna har med 

kartläggningen eftersom alla kartläggningsverktyg fokuserar på olika områden. Trots 

liknande erfarenheter kunde en röst urskiljas som lyfte fram vilket område hen saknade i 

olika kartläggningsverktyg, vilket är motorik.  

   

Det som pedagogerna gör är att oftast har de gjort en TRAS, sen får dem den här olika 

observationsdokumenten som jag kan dela ut beroende på vad det är för område, om man ska titta mer 

på lek och samspel, om det är mer kommunikation eller om det är ett problemskapande beteende så 

det beror lite olika. […] (Specialpedagog 4)  

   

En specialpedagog framhävde ytterligare att olika verktyg kan även kombineras med 

varandra för att sedan kunna skriva en omfattande kartläggning. Samtidigt lyfte hen fram en 

svårighet som förskollärarna upplever vid genomförandet av en kartläggning, vilket består i 

hur förskollärarna ska formulera sina funderingar kring barnet i dokumentet utan att en 

negativ värdering sker. Hen nämnde att det finns väldigt mycket material som förskollärarna 

kan använda sig av i form av färdiga frågor och rubriker som ska underlätta för förskollärarna 

att fylla i det slutliga kartläggningsdokumentet. Detta exemplifieras utifrån följande citat: 

   

[…] Och då har jag hittat genom åren en rad liksom material som man kan ge till förskolepedagogerna 

och just att det finns färdiga frågor, färdiga rubriker, *läser* barnet har svårt att och så dut dut dut 

någonting. Och då kan man liksom få hjälp att tänka och sen i slutändan så blir ju det här att man då, 

att när man har fått svar på alla de här frågorna och flera olika material som man har använt då gör 

man ju en sammanställning av det och då kan man ju formulera i dem här, i regionens små rutor då 

så. […] (Specialpedagog 1)  

   

7.2.2.2 Tidsåtgång  

I frågan om hur mycket tid som behöver avsättas för att göra en kartläggning varierade 

specialpedagogers respons från att förskollärarna behöver några timmar till att det kan ta 

flera veckor för att färdigställa en kartläggning. Alla specialpedagoger menade att det är en 

lång process som innehåller flera olika delar som är tidskrävande men som är centrala för att 

kunna skriva en omfattande kartläggning.  

 

Oj. Alltså jag, min personliga uppfattning är ju att en kartläggning inte ska göras för snabbt. Det får 

gärna ta lite tid därför att inte, att man inte går ut och tittar liksom “ah men vi går ut och tittar idag” 

och så kanske det var just den här dagen som var en jättedålig dag utan kanske att man tänker att man 

gör dem här, fyller i dem här, man gör observationer, ofta går ju också jag och observerar och att det 

här kanske får ta en månad eller någonting. […] (Specialpedagog 1)  
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Några specialpedagoger förklarade att det krävs en del förarbete innan förskollärarna kan 

börja skriva en kartläggning, eftersom de ska först prova olika anpassningar för att sedan 

kunna göra en utvärdering om de ledde till en positiv förändring eller ej. Efter förarbetet är 

det inte tillräckligt med att endast fyller i en kartläggning utan förskollärarna behöver 

diskutera den i hela arbetslaget och även med vårdnadshavarna. Samtidigt kan förskollärarna 

och ibland specialpedagogerna behöver göra observationer under en längre tid och vid flera 

olika tillfällen för att kunna synliggöra och förklara vilka situationer som fungerar bra och i 

vilka situationer barnet behöver extra stöd för att lyckas i vardagen.   

     

7.2.2.3 Roller och ansvarsfördelning  

Slutligen beskrev specialpedagogerna vilka olika aktörer som kan vara involverade i 

kartläggningsprocessen. Specialpedagogerna visade en samstämmig bild av att det är 

förskollärarnas ansvar att skriva kartläggningen i samråd med specialpedagogen, om 

möjligheten finns. Dessutom måste alltid vårdnadshavarna godkänna den kartläggningen 

förskollärarna har skrivit samtidigt som vårdnadshavarna ges möjlighet att fylla i en egen 

ruta om sina erfarenheter kring barns svårighet. För att andra specialpedagogiska instanser 

ska kunna ta del av förskollärarnas kartläggning är det avgörande att vårdnadshavarna har 

gett sin underskrift och godkänt dokumentet. Därutöver redogjorde specialpedagogerna för 

de instanser som kan ta del av kartläggningen som exempelvis BVC, habiliteringen, logoped, 

småbarnsteamet, BUP eller till och med barnpsykologer. I nedanstående citat redogör en av 

specialpedagogerna för den avgörande roll som vårdnadshavarna har i 

kartläggningsprocessen. 

   

Ja alltså då är det ju förskolläraren som ansvarar för att den blir gjord och jag tycker att dem, det är 

en fördel om alla i arbetslaget såklart får ge...blir involverade. Och sen här gör vi så att de bollar med 

mig. Så att när de tycker att nu har vi skrivit en pedagogisk kartläggning, kan du läsa den? Ja, då får 

jag den på säkra meddelanden eller åker jag dit och läser igenom. […] Och sen ska de ju bjuda in 

vårdnadshavare och gå igenom och då är jag med och då, då pratar man och senast jag gjorde det tog 

det ju en timma lätt. Och så ska ju vårdnadshavarna skriva sin ruta och sen ska rektor också skriva på. 

(Specialpedagog 4)  

  

7.2.3 Uppfattningar om kartläggningarnas möjligheter och begränsningar  

  

7.2.3.1 Möjligheter  

Utifrån ovanstående huvudteman framkom det två underteman som benämns möjligheter 

och begränsningar. Framträdande i analysen är att specialpedagogerna ansåg att kartläggning 

som verktyg innehåller många positiva möjligheter samt att verktyget kan bidra till 

inkludering av barn som är i behov av stöd. I detta samband behöver man lyfta att häften av 

respondenterna betonat att förskollärarna alltid bör arbeta med inkluderingsbegreppet. 

Förskollärarnas uppdrag innebär att arbeta mot att barn inte endast är placerade i samma 

utrymme som resterande barngrupp. Inkludering innefattar att alla barn, genom anpassningar 

i miljön, kan utifrån sina individuella behov och förutsättningar delta och samspela med 
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varandra på förskolan. Vidare framhävde en specialpedagog att förskollärarnas barnsyn och 

förhållningssätt mot kartläggningsverktyget påverkar om en kartläggning får positiva 

konsekvenser respektive negativa konsekvenser för barnet. Samtidigt som hen menar att 

särlösningar ibland är nödvändiga för att barnet skulle kunna delta i verksamheten på 

liknande villkor som resterande barngrupp. Exempelvis behöver vissa enskilda barn lära sig 

eller träna på lekar innan för att få en känsla av att de lyckas i förskolan.  

   

[…] Och ibland kan det vara en särlösning som blir det bästa en period för barnet för att målet är att 

barnet ska vara liksom ha möjlighet att samspela med andra barn och utvecklas i gruppen. Men jag 

tror att det är barnsynen som är avgörande för om det blir en bra pedagogisk kartläggning eller inte. 

(Specialpedagog 3)  

  

7.2.3.2 Begränsningar  

Förutom att det finns många möjligheter med kartläggning, redogjorde specialpedagogerna 

också för några begränsningar kring verktyget. Specialpedagogerna hävdade att 

kartläggningar kan har ett stigmatiserande effekt för barnet och leda till exkludering om 

verktyget används på fel sätt.  

 

[…] Sen klart att barn kan behöva, en del barn mår tex jättebra av att om man ska lära sig en ny lek 

eller någonting annat barn som är väldigt försiktiga eller har svårt liksom lite hämmande att man går 

igenom det här först med barnet att “såhär kommer vi att göra” så att när barnet sen kommer in och 

leken presenteras så känner den sig lite trygg med att “jaja, jag vet ändå, jag kan det här” så och det 

tänker jag att man då liksom om man nu kallar det för exkludering att man tar barnet enskilt, om syftet 

är att den sen ska kunna delta på ett inkluderande vis, så rättfärdigar det tänker jag. (Specialpedagog 

1)  

  

En svårighet som en specialpedagog lyfte var att hur förskollärarna formulerar sig i 

kartläggningsdokumentet. Tyder formuleringar på att ett barn ÄR på ett visst sätt, kan detta 

resultera i att barnet värderas och bedöms på ett negativt sätt. Dessa formuleringar kan även 

bidra till att barnet värderas på ett negativt sätt.  

    

7.2.4 Dilemmat kring bedömning  

I slutet av intervjun tillfrågades specialpedagogerna om deras uppfattningar angående 

dilemmat om att förskollärarna ska identifiera barn i behov av särskilt stöd men samtidigt 

inte ska bedöma ett barn. Responsen från specialpedagogerna liknade varandra och tog sin 

utgångspunkt i att det egentligen inte behöver vara ett dilemma om förskollärarna gör en 

professionell bedömning utan negativa värderingar. Samtliga specialpedagoger redogjorde 

för bedömningens syfte i förskolans verksamheter, vilket är att kunna identifiera barn som 

är i behov av särskilt stöd och kunna sätta in rätt stöd i verksamheten. Förskollärarna skulle 

gå miste om att se varje barns individuella utveckling och eventuella behov av särskilt stöd 

om inte bedömningarna gjordes i förskolan. En röst kunde urskiljas som menade att 

bedömningar är nödvändiga för att kunna upprätthålla en bra kvalité för alla barn som vistas 

på förskolan.  

 

Jag tänker såhär att... jag tror att det är svårt att komma bort från den här värderingen, att vi ändå 

värderar men tänker att det viktiga är att vi ser utifrån barnets perspektiv. Alltså om jag är 5 år och 
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fortfarande befinner mig liksom på ett yngre barns nivå när det gäller tex samlek, om det här liksom 

blir ett bekymmer för barnet då måste jag tänka hur kan jag hjälpa, det finns liksom ingen värdering i 

att jag gör det utan jag måste se att jag, att det här hjälper mig att möta barnet utifrån där det är. […] 

(Specialpedagog 1)  

 

Samma specialpedagog menade även att en bra kvalité är lika med att verksamheten är 

anpassad efter varje barns unika behov och förutsättningar där alla barn ingår i en bra 

gemenskap.    

    

7.2.5 Sammanfattning av analysen  

Utifrån ovanstående redogörelse angående begreppet barn i behov av särskilt stöd och 

kartläggningens kännetecken kan vi konstatera att det är svårt att ge en generell beskrivning 

av vad som är huvudkännetecken av en kartläggning eller vad begreppet barn i behov av 

särskilt stöd innebär och betyder i verksamheten. Dock är samtliga specialpedagoger eniga 

om att kartläggning ska vara ett hjälpmedel i att kunna synliggöra barnens styrkor och 

utvecklingsområden samt identifiera barn som är i behov av särskilt stöd. Några 

specialpedagoger lyfte även en viktig aspekt kring kartläggning som innefattar att en 

kartläggning först skrivs när förskollärarna har provat olika anpassningar utan synlig 

framgång i verksamheten. Med utgångspunkt i att det finns en mängd olika 

kartläggningsverktyg som fokuserar på olika områden, ligger ansvaret hos förskollärarna att 

välja det verktyget som svarar bäst mot den problematiken som har upptäckts i 

verksamheten. Dessutom betonade specialpedagogerna att förskollärarnas förhållningssätt 

mot kartläggning har stort påverkan på hur detta verktyg används i verksamheten. Verktyget 

kan bidra till att barnet ges en stämpel av att vara avvikande respektive bidra till att alla barn 

oavsett svårigheter eller ej inkluderas och ingår i en gemenskap på förskolan. Ibland kan 

även ett exkluderande arbetssätt vara nödvändigt för att barnet sedan kan inkluderas i 

verksamheten. I betraktande om dilemmat att identifiera barn som är i behov av särskilt stöd 

men att inte bedöma ett barn kan det konstateras att bedömning borde ses som en naturlig 

del i förskolans verksamheter. Det som är avgörande vid bedömningar är att förskollärarna 

inte ska lägga i negativa värderingar som exempelvis att ett barn är på ett visst sätt, utan 

fokuserar på i vilka situationer barnet behöver extra stöd.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat- och analys utifrån syftet med studien, 

forskningsfrågorna, teori och tidigare forskning. Forskningsfrågorna är följande: “Hur ser 

förskollärarna respektive specialpedagoger på kartläggning som verktyg?”, “Vilka 

utmaningar finns i att kartlägga barnen i förskolan?”, “Vilka möjligheter finns i att kartlägga 

barnen i förskolan?” och “Hur ser förskollärare respektive specialpedagoger på bedömning 

i förskolan?”.   

Studien tar sin utgångspunkt i Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv med avsikt att 

synliggöra förskollärarnas komplexa uppdrag i att kartlägga barn som är i behov av särskilt 

stöd i förskolan. Diskussionens rubriker utgår ifrån identifierade teman.  

  

8.1 Professionernas olika definitioner av barn i behov av särskilt 

stöd och kartläggning 

Studien påvisar att majoriteten av respondenterna är överens om att det är problematiskt att 

göra en tydligt avgränsad definition av barn i behov av särskilt stöd. Vidare uttrycktes det 

att alla barn anses vara i behov av särskilt stöd någon gång under sin barndom och att 

förskolepersonalen är i behov av vägledning för att bemöta barn i förskolan. Detta 

resonemang går i samma riktning som två av barnperspektivets underkategorier vilket 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010, s. 50) redogör för i sin 

studie. Utifrån samtliga respondenternas uttalanden kan det konstateras att det inte finns en 

bestämd uppfattning om hur ett barn i behov av särskilt stöd ska vara. Detta går i linje med 

Lutz fallstudie som beskriver problematiken kring att det inte finns en tydlig avgränsning 

mellan vad som anses normalt respektive onormalt (Lutz, 2006, s. 66). Somliga framhävde 

att barn inte hade behövts vara i behov av särskilt stöd om pedagogiken hade kunnat 

tillfredsställa allas behov. Studien pekar därigenom på att organisationsperspektivet inte 

framgick i respondenternas resonemang. En slutsats av tidigare redogörelse blir att det är 

svårt för förskollärarna att definiera barn i behov av särskilt stöd. Avsaknaden av en tydligt 

avgränsad definition bidrar till att förskollärarna kommer att definiera barn i behov av 

särskilt stöd på ett icke likvärdigt sätt.  

Vidare tolkas majoriteten av respondenternas respons stämma överens med det kritiska 

perspektivet eftersom de inte förlägger problematiken på det enskilda barnet. Det poängteras 

även att om ett barn är i behov av särskilt stöd beror det på att pedagogiken eller miljön inte 

är tillräcklig. Ett kompensatoriskt perspektiv kan också identifieras i en av förskollärarnas 

resonemang som innefattar att avvikelser ifrån utvecklingslinjen fokuseras. 

Respondenternas resonemang sammanfaller med Nilholms beskrivningar (Nilholm, 2020, s. 

31 och 53).   

Samtliga respondenter gav vidare uttryck för att kartläggningar kan synliggöra vilka 

situationer som kräver extra stöd och vilka som fungerar bra. Somliga beskrev också att 

kartläggningar kan ge förskollärarna förståelse för vad som sker i deras verksamhet. En 

didaktisk implikation utifrån detta är att förskolorna kontinuerligt får möjlighet att granska 
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verksamhetens kvalité vilket går i linje med Insulander och Svärdemo Åbergs resonemang 

(2014, s. 2).  

 

8.2 Uppfattningar om kartläggning som verktyg  

Samtliga respondenter var överens om att kartläggningar av olika slag innebär att barns 

styrkor och utvecklingsområden diskuteras och synliggörs. Det uttrycktes att kartläggningar 

kan agera som ett stöd och bidra till att proaktiva- och reaktiva åtgärder lyfts fram. Dessa 

skildringar går i linje med Elfströms studie som beskriver att olika kartläggningsverktyg kan 

stötta verksamhetsarbetet på ett positivt sätt (Elfström, 2005, s. 135).   

I samband med verktygets kännetecken visade det sig att kartläggningsprocessen är 

tidskrävande och problematisk. Förskollärarna uttryckte att de behöver ta tid ifrån sin övriga 

planeringstid för att skriva en kartläggning. En konsekvens av det här är att planeringen av 

undervisning och utbildning i verksamheten blir åsidosatt. Detta innebär att förskollärarna 

kan uppleva sig som otillräckliga och bristfälliga. Trots att respondenterna redogör för 

tidsaspekten som problematisk menar Johansson att användning av olika 

kartläggningsverktyg är betydelsefullt för att tidigt stöd kan sättas in i verksamheten 

(Johansson, 2016, s. 191).   

Studien påvisar även att det finns en skillnad kring vilka kartläggningsverktyg som 

respektive yrkesprofession använder i förskolan. Förskollärarna gav uttryck för att de 

mestadels tillämpar TRAS medan specialpedagogerna använder flera olika 

kartläggningsverktyg. En didaktisk implikation av detta är att specialpedagogerna har en 

viktig roll eftersom de ger en mer nyanserad bild av kartläggningsområdet.   

 

8.3 Uppfattningar om kartläggningarnas möjligheter och 

begränsningar  

  

8.3.1 Kartläggningars möjligheter  

Identiskt med Johansson (2016, s. 191) uttryckte förskollärarna att kartläggningar kan 

möjliggöra att de behov som barnet har synliggörs. På det sättet kan de ge barnet ett tidigt 

stöd och få en uppfattning om vilka områden som behöver arbetas vidare med. Vidare gav 

samtliga respondenter uttryck för att kartläggningar kan bidra till inkludering. Dock 

poängterades det att inkludering av barnet ska ha skett innan man skriver eller tillämpar en 

kartläggning.  

I samtalet om kartläggningars möjligheter lyfte specialpedagogerna även fram att 

inkludering inte endast handlar om placering i samma rum. Förskollärarna ska i stället sträva 

efter inkludering som gemenskap vilket stämmer överens med Olsson och Nilholms (2022, 

s. 2) redogörelse av de olika inkluderingsstegen. Avseende detta redogjorde några 

respondenter för att en exkluderande handling kan bli inkluderande om det resulterar i att 

barnet lyckas. Deras uttalanden om en exkluderande handling tolkas som en adekvat 

förutsättning för att åstadkomma ett positivt lärande för alla barn. Detta sammanfaller med 

Asp-Onsjös beskrivning av en didaktisk inkludering (2006, s. 190–191).  
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8.3.2 Kartläggningars begränsningar  

Vad som blir tydligt är att samtliga förskollärare upplever tiden som en begränsning i 

samverkan med kartläggningar. Att få möjlighet att reflektera tillsammans med sitt arbetslag 

beskrevs som minimal och det ledde till en känsla av frustration. Majoriteten av 

respondenterna var eniga om att kartläggningar inte bidrar till exkludering. Det som 

poängterades dock var att hur och på vilket sätt kartläggningar och bedömningar används 

spelar en avgörande roll. En begränsad och normativ barnsyn kan riskera att barnet 

kategoriseras och stämplas på ett negativt sätt. Utifrån detta uppfattas det som att 

respondenterna delar åsikter som ligger i linje med Nilholms kritiska perspektiv eftersom de 

ger uttryck för att ingen negativ kategoriseringen ska ske. I motsats till respondenternas 

resonemang ger Nilholms dilemmaperspektiv uttryck för att en negativ kategorisering inte 

går att undgå (Nilholm, 2020, s. 80). Det här skapar konsekvenser som innebär att 

förskollärare och specialpedagoger aldrig kan säkerställa att endast positiva kategoriseringar 

görs i förskolan.   

 

8.4 Dilemmat kring bedömning  

Likt Elfström (2005, s. 32) lyfte respondenterna att bedömning kan bidra till att adekvat stöd 

sätts in och att förskolans arbetssätt genomgår progression. Det här kan kontrasteras mot att 

somliga förskollärare gav uttryck för att det inte är barnet som ska bedömas utan 

verksamheten. Tolkningen är därigenom att förskollärarnas åsikter går i linje med Nilholms 

dilemmaperspektiv. Forskaren poängterar vikten av att besitta en yrkesetik i samtal om barn 

i behov av särskilt stöd med syfte att minska risken för att negativa kategoriseringar uppstår 

(Nilholm, 2020, s. 80). Utifrån detta blir det tydligt att dilemmaperspektivet förlägger 

ansvaret på förskolläraren och övriga vuxna i stället för på barnen.  

Ovanstående redogörelse kan tolkas som ett resultat av att förskolans läroplan är 

dualistisk vilket Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 13) stärker i sin studie. Detta kan 

skapa konsekvenser som innebär att identifierandet av barn i behov av särskilt stöd inte blir 

likvärdigt. I linje med Elfström (2005, s. 117) är det en risk att endast fokusera på att 

identifiera särskilda behov, eftersom det kan resultera i att fler barn upplevs som avvikande. 

I motsats till detta kan det vara problematiskt att inte uppmärksamma olikheter och att endast 

fokusera på verksamheten. Tolkningen är att det kan leda till att barn som är i behov av 

särskilt stöd inte identifieras och ges stöd, vilket sammanfaller med Nilholms 

dilemmaperspektiv (2020, s. 80).  

Vidare gav ett flertal uttryck för att bedömningar bör ses som en naturlig del i förskolan. 

Bedömningar behöver inte vara problematiska om förskollärarna använder sig av 

professionella bedömningar. Denna redogörelse påminner om den som Johansson skriver 

fram i sitt resultat (Johansson, 2016, s. 284). Ytterligare en uppfattning var att bedömningar 

är väsentliga i att kunna upprätthålla en bra kvalité på förskolan. Detta går i linje med 

Insulander och Svärdemo Åbergs studie som framhåller att mätningar kan bidra till att 

utbildningens kvalité inte stagnerar (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014, s. 2). En 

anledning till att förskollärare vill göra bedömningar kan vara för att stärka yrkesstatusen 
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och synliggöra sin kompetens för olika aktörer. Dessa resonemang går i linje med vad 

förskollärarna uttrycker i Johansson (2016, s. 272).  
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9. Konklusion 

Syftet med studien var att synliggöra på vilka varierande sätt förskollärare och 

specialpedagoger erfar kartläggningens roll i förskolan. Teorin som tillämpades i denna 

studie var Nilhoms tre specialpedagogiska perspektiv med avsikt att belysa hur dessa tar sig 

uttryck i pedagogernas arbete. Studien påvisade att begreppet barn i behov av särskilt stöd 

är svårtolkat. En gemensam uppfattning var att kartläggning kan ge en fördjupad förståelse 

för barnet och den enskilda verksamheten. Det framkom att kartläggningsprocessen kan 

bidra till att reaktiva åtgärder synliggörs och att proaktiva åtgärder utvecklas.   

I resultatet blev det tydligt att samtliga av Nilholms specialpedagogiska perspektiv 

framträder och är aktuella i olika utsträckning. Trots detta är tolkningen att respondenternas 

resonemang mestadels utgår ifrån dilemmaperspektivet, eftersom de lyfter fram dilemmat 

mellan identifiering och bedömning. De belyste att barn i behov av särskilt stöd ska 

identifieras och att det parallellt med detta är verksamheten som är föremål för bedömning. 

Vidare hade majoriteten av respondenterna en gemensam uppfattning om att bedömning är 

nödvändigt. Det framkom att förskollärarnas förhållningssätt och barnsyn är avgörande i hur 

en bedömning görs i förskolan. Utifrån detta är uppfattningen att begreppet bedömning bör 

neutraliseras inom professionen. Diskussionen bör inte fokusera på om bedömningar ska 

göras eller inte utan i stället på hur de ska genomföras i förskolan.   

Didaktiska implikationer som denna studie kan bidra med är att övriga aktörer får kunskap 

om förskollärarnas komplexa uppdrag. I förlängningen kan detta fungera som statushöjande 

och förstärka yrkesprofessionens roll i samhället. Slutligen är det tydligt att förskolans 

läroplan bör vara tydligare för att underlätta förskollärarnas arbete med barn i behov av 

särskilt stöd.   

Begränsningar med denna studie är att urvalet består av en relativt liten grupp vilket är 

viktigt att beakta i granskningen av resultatet. För att åstadkomma en mer enhetlig och 

generell bild av kartläggningens roll hade fler respondenter behövt delta. Om fler resurser 

hade varit tillgängliga hade ytterligare respondenter tillfrågats. Med syfte att nyansera 

resultatet hade enkätundersökningar kunnat tillämpas eftersom denna metod kan ge ett 

tydligare resultat.   

  

9.1 Förslag till vidare forskning  

Om ytterligare tid och resurser hade funnits hade det varit intressant samt relevant att studera 

hur kartläggningsarbetet utförs i praktiken. Att undersöka det praktiska arbetet är av intresse 

för att få kunskap om vilket eller vilka perspektiv som dominerar i kartläggningsprocesserna. 

Intressant hade även varit att se hur bedömningar realiseras i praktiken.   
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Bilagor  
 

Bilaga 1 Informationsblankett 

 

Information om en studie av specialpedagogik i förskolan 
 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. Denna studie fokuserar på hur kartläggning används i förskolan och vad 

verktyget kan bidra med. Därtill ligger fokuset på att undersöka kartläggningsverktyget 

utifrån olika aspekter. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom att intervjua ett antal 

förskollärare respektive specialpedagoger. Intervjuerna kommer att pågå enskilt under cirka 

45 minuter. Vi kommer att använda ljudupptagning och anteckningar för att kunna 

dokumentera intervjusvaren. Därefter kommer intervjuerna att skrivas ut i text och 

analyseras. Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer 

att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till 

deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande. Om ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Olov Nordvall 
Tel: XXX  e-post: XXX 

 

Ort: 

Datum:  

 

Chantal Möllmann 
Tel: XXX 

e-post: XXX@student.uu.se 

 

Othilia Håkansson 
Tel: XXX 
e-post: XXX@student.uu.se 
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Bilaga 2 Medgivandeblankett 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om specialpedagogik i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Chantal Möllmann och Othilia 

Håkansson som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

❑ Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att jag 

kommer att intervjuas i cirka 45 minuter, samt att intervjusvaren kommer att 

analyseras. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning och 

antecknas ned. Därefter kommer intervjuerna att skrivas ut i text och analyseras. 

❑ Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

❑ Jag har informerats om att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas.  

❑ Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovannämnda studie. 

 

 

Förskolans namn: …………………………………………….  

 

 

Förskolans adress: ……………………………………………… 

 

 

Deltagarens namn: ……………………………………………………………….. 

 

Deltagarens yrkeskategori: ……………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Underskrift    
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog?  

Vad är det positiva i att arbeta som förskollärare/specialpedagog?  

 

Frågorna till förskollärare/specialpedagoger:  

1. Hur skulle du definiera ett barn i behov av särskilt stöd?  

2. Vad tycker du kännetecknar en kartläggning?  

3. Vilka erfarenheter har du av kartläggning som verktyg i förskolan?  

4. Vilka kartläggningsverktyg har du använt i ditt yrke?  

5. Vilka områden är i fokus i en kartläggning?  

6. Hur mycket tid behöver avsättas för en kartläggning?  

7. Vilka olika personer medverkar i en kartläggning?  

8. Vilka personer kan ta del av kartläggningen?  

9. Ser du några möjligheter i att göra en kartläggning? Om ja, i så fall vilka?  

Följdfråga: Upplever du att verktyget kan bidra till inkludering?  

10. Ser du några begränsningar i att göra en kartläggning? Om ja, i så fall vilka?  

Följdfråga: Upplever du att verktyget kan bidra till exkludering?  

11. Hur upplever du dilemmat kring att läroplanen poängterar att förskollärare ska 

identifiera barn i behov av stöd, och samtidigt ska barnen inte bedömas?  

12. Endast till förskollärarna: Ges du någon möjlighet till kompetensutveckling inom 

specialpedagogik?   

Följdfrågor: Hur känner du för att ansvaret mestadels ligger på den enskilda läraren 

kring att kartlägga barn?  

 

Avslutningsfråga: 

13. Vill du lyfta fram något mer angående kartläggning och barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan?  

 


