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Abstrakt 
Educational mapping in preschool 

To benefit children or to cause difficulties for them 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför en kartläggning i förskolan 

blir aktuell, utifrån förskollärares perspektiv. Följande frågeställningar låg till grund för 

undersökningen: Vad ska kartläggningen leda till? Och hur går en kartläggning till? 

Metoden som använts för att svara på forskningsfrågorna är semistrukturerade intervjuer 

som genomförts med fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma 

kommun. Resultatet i denna studie pekar på att förskollärare ser den pedagogiska 

kartläggningen som ett hjälpmedel i arbetet med att erbjuda alla barn ett likvärdigt 

lärande i förskolan. Undersökningens resultat pekar även på att förskollärare inte anser 

att en diagnos skall vara nödvändig för att barn ska få det stöd de behöver i förskolan, 

det framkommer dock att det finns svårigheter i att erbjuda alla barn det stöd de behöver 

utan att det finns en diagnos. Svårigheter i att anpassa miljön efter alla barns behov 

uppges bottna i ekonomiska frågor samt hur lokalerna är utformade. 

 

Nyckelord 
Avvikare, Avvikande, Pedagogisk kartläggning, Stämpling, Det kompetenta barnet, 

Norm 

 

Tack 
Tack till vår handledare Marina Wernholm för att du har gett oss stöd och synpunkter 

under arbetets gång. Vi vill även tacka alla förskollärare som har ställt upp på intervjuer. 
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1 Inledning 
Utifrån våra egna erfarenheter har vi sett att många barn som skulle kunna vara i behov 

av särskilt stöd inte får den hjälp de behöver förrän långt upp i skolåldern. Ofta tycks 

det som att stödet resulterar i en diagnos. Termen “barn i behov av särskilt stöd” kan i 

förskolan innebära att ett barn kan behöva extra stöd på grund av att barnet i fråga kan 

ha ett fysiskt eller medicinskt handikapp, eller att barnet har språkliga, koncentrations- 

eller sociala svårigheter (Renblad & Brodin, 2014). 

 

För att hjälpa det enskilda barnet tillhandahåller många kommuner 

kartläggningsmaterial i form av mallar som kan göra det lättare för förskollärarna att se 

vad som behövs göras. Dessa kan se olika ut för olika kommuner. I en mall från en 

kommun står det:  

 
Syftet med kartläggningen är att se mönster och samband och få en överblick över 

barngruppen och arbetslagets situation. I vissa fall kan det räcka med första delen av 

kartläggningen, för att se en lösning och för att problemen skall minska eller upphöra helt. 

Förskolans uppdrag är att anpassa verksamheten utifrån varje individs unika egenskaper 
(www.fagersta.se s.2). 

 

Förskollärare tycks använda kartläggningen för att se till att det enskilda barnets behov, 

förutsättningar och intressen blir mer synliga och om personalen anpassar verksamheten 

till att alla barn är olika kan den ökade individualiseringen ha goda effekter. Det finns 

dock en risk att förskollärare med hjälp av kartläggningar fokuserar på barnets brister 

och gör ett försök till normalisering. Detta innebär att förskollärarna försöker forma 

barnen efter sin bild av det kompetenta barnet (Skolverket, 2004). 

 

Följaktligen verkar det finnas en komplexitet när det gäller att genomföra 

kartläggningar på förskolan. Vi ställer oss därför frågorna; hur kommer det sig att barn 

som faktiskt verkar ha det extra svårt inte utreds? Vad är det som sätter stopp? Och är 

kartläggning och diagnos alltid det bästa alternativet för att hjälpa det enskilda barnet? 

Dessa frågor är inte studiens frågeställningar utan frågor som kommit upp innan arbetet 

påbörjades. För att få svar på dessa frågor vill vi undersöka vilka uppfattningar som 

ligger till grund när förskollärare sätter igång en kartläggningsprocess i förskolan. För 

att få svar på våra frågeställningar har vi valt att intervjua ett antal verksamma 

förskollärare med olika stor erfarenhet av kartläggningar, för att få reda på deras 

uppfattningar kring hur kartläggningsprocessen kan gå till i praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fagersta.se/download/18.3e4b8c6114e49eb68a5e0f13/1436788281973/pedagkartresurs.pdf
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1.1 Styrdokument 

Skollagen under kap 9; Särskilt stöd skriver att  

 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn 

är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna 

(Skollagen, 2010). 

 

Följande läroplansmål ligger till grund för de frågeställningar vi vill besvara i vår 

studie. 

 
Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuellläggning eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2016, s.8). 

 
Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag (Skolverket, 2016, s.11). 

 
Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling 
(Skolverket, 2016, s.11).  

  

Dessa fyra mål beskriver hur man i förskolan ska arbeta aktivt för att erbjuda alla barn 

likvärdigt lärande. Skollagen och läroplanen framhäver att barn som behöver någon 

form av stöd i sin utveckling ska få tillgång till det i förskolans verksamhet.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför en kartläggning i förskolan 

blir aktuell, utifrån förskollärares perspektiv. Följande frågeställningar ställdes. 

 

Vad ska kartläggningen leda till?  

Hur går en kartläggning till? 
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3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som kan kopplas till denna studie.   

 
3.1 Pedagogisk kartläggning 

En pedagogisk kartläggning är ett sätt att ta reda på hur barnet fungerar i förhållande till 

de krav som ställs i förskolan dvs. såväl inlärningsmässigt som socialt. Förskollärare 

kategoriserar och konstruerar barn efter förskolans ramar (Palla, 2011). Förskolan har 

vissa krav och föreställningar om hur ett barn ska vara, vilket barnet måste anpassa sig 

till. När förskollärare gör en kartläggning är det viktigt att beskriva väl fungerande såväl 

som de situationer där det uppstår problem, t.ex. övergångssituationer, självständigt 

arbete, väntan, fria aktiviteter. Det pedagoger kan fundera över är hur de kan underlätta 

för barnet. Det är viktigt att använda sig av konkreta och specifika beskrivningar av 

barnets beteende i olika situationer när en kartläggning genomförs. Att ta reda på vad 

som utlöser beteendet och vilka konsekvenser beteendet får för barnet är en bra grund 

för att se vad som behövs göras annorlunda (Hellström, 2010; Palla, 2011). 

 

Runström Nilsson (2015) menar att alla barn har rätt att få ett likvärdigt lärande utifrån 

sina egna möjligheter, såväl kunskapsmässigt som socialt. För att detta skall vara 

möjligt behöver lärare kunskaper om barns olika förutsättningar. Pedagogisk 

kartläggning är ett lämpligt redskap för att uppnå målet om likvärdigt lärande. 

 
3.1.1 Behövs en diagnos? 
Specialpedagogers uppdrag ute på förskolor har varit att undersöka och upptäcka om 

barn avviker från beteenden som anses vara normala. Om det finns avvikande beteende 

hos något utav barnen kopplas det till individen istället för att koppla det till miljön som 

hen befinner sig i. Avvikelsen kopplas därför många gånger till någon form av diagnos 

(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). 

 

Flera studier i Lindqvist & Nilholm (2011) artikel pekar på att en diagnos inte alltid är 

nödvändig för att ett barn ska kunna få det stöd som krävs. Om pedagogerna har ett 

förhållningssätt som säger barn i svårigheter istället för barn med svårigheter gör det att 

pedagogerna inte ser svårigheterna hos ett barn som individproblem utan istället ser det 

som ett pedagogiskt problem där deras bemötande gör skillnad. Detta kan göra att 

problemen minskar eller upphör helt. Hjörne & Säljö (2008) menar att det finns även 

studier som pekar på motsatsen, att det ibland krävs att ett barn har en diagnos för att få 

det stöd som behövs. I skolans styrdokument står det dock att ett barn har rätt till stöd 

oavsett om de har en diagnos eller inte.  

 
3.2 Fokus för kartläggning 
Detta avsnitt innefattar hur tidigare forskning problematiserar hur barnet ses i 

verksamheten. 

 
3.2.1 Barnet i centrum  
Barnets anpassning till verksamheten blir centralt när barn som förmodas vara i behov 

av särskilt stöd utreds. Problemen kopplas till barnet istället för att undersöka 

verksamheten i helhet. Ju tidigare insatser sätts in för barn i behov av särskilt stöd, desto 

bättre blir det för barnet (Avramidis & Norwich, 2002).  
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Det framgår i studien från Renblad & Brodin (2014) att vissa förskollärare är rädda för 

att bedöma barnen. Det märks att förskollärarna undviker att svara på frågor kring 

barnets utveckling. Detta leder i sin tur till att förskollärarna försvårar möjligheterna för  

barnen att få det stöd de behöver. I studien framkommer det även att arbetet med, och 

utvärdering av handlingsplaner ofta inte genomförs på det sätt som det är tänkt att det 

ska genomföras. Detta beror i många fall på att förskollärare känner osäkerhet inför att 

upprätta handlingsplaner. Även Johansson (2014) har kommit fram till att osäkerhet hos 

pedagoger i förskolan kan leda till ovilja att sätta igång och genomföra kartläggningar 

av de barn som anses ha särskilt stor problematik. 

 

I Asp-Onsjö (2006) beskrivs det hur pedagoger och specialpedagoger pratar om barnet 

utifrån individens svårigheter samtidigt som de presenterar vilka problem han eller hon 

har. Hon fortsätter med att det finns stor sannolikhet att barnen kategoriseras utifrån 

dessa formuleringar, vilket kan bli problematiskt då kategorin betraktas som 

grundläggande istället för anledningen till att individen hamnar i svårigheter. 

 
3.2.2 Miljön i centrum 
Lutz (2009) och Lutz (2006) Utåtagerande barn kan leda till problem och hinder i 

förskolan då det blir svårt att genomföra olika aktiviteter med alla barn tillsammans. Det 

är mycket som tyder på att förskollärarna vill anpassa barnen utifrån verksamheten 

istället för att anpassa verksamheten efter barnens behov. Utåtagerande barn har ofta ett 

aggressivt beteende som grundar sig i att barnet har svårt att anpassa sig till olika 

miljöer. Det kan till exempel vara att det är för stora barngrupper i förskolemiljön som 

barnet inte känner sig trygg med och då visar ett aggressivt beteende gentemot detta 

(a.a.). Resultatet pekar på att det finns en koppling mellan ett barns problem och 

barngruppens storlek i förskolan. Om ett barn kategoriseras efter sina avvikelser hamnar 

fokuset på barnets beteende istället för att se vad som ligger till grund för att barnet gör 

som det gör. Det pratas om att förskolan skapar en inkluderande miljö som anpassas 

efter barnets behov. Dock visar dessa studier på att det istället är tvärtom; att barnet 

måste anpassa sig efter förskolan. Undersökningen visar även på att pedagogerna söker 

resurser till det enskilda barnet för att kunna lyfta ur barnet ur barngruppen. Detta kan 

tolkas som att förskolan strävar efter en segregerande förskola istället för en 

inkluderande förskola (a.a.). 

 

Linikko (2009) menar att en inkluderande förskola ska kunna anpassas till varje barns 

behov oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Problematiken med detta är 

att förskolans traditionella synsätt inte främjar inkludering då barn förväntas uppnå 

samma mål på samma tid och de barn som inte gör det exkluderas till särskolan. Om 

förskolan skulle ha en förståelse för att barn utvecklas olika och inte samtidigt måste 

deras synsätt ändras radikalt. Det krävs ett förändrat synsätt som fokuserar på 

variationer som något positivt istället för att bara fokusera på avvikelserna som barnet 

har för att det ska fungera med en inkluderande förskola (a.a.). De skolsystemen som 

finns idag klarar inte av att upptäcka och tillmötesgå alla individuella skillnader som 

finns i förskolan utan behöver exkluderande system för att klara av det. En varsam 

inkludering innebär att innan ett beslut om barnet tas, ska information samlas in från 

föräldrar och pedagoger om barnets funktionsnedsättning och det ska även samlas 

information om miljöns resurser för att kunna avgöra om integrering är det bästa 

alternativet i den befintliga miljön eller om det finns andra alternativ som är bättre. När 

barnet kommer till verksamheten på sina egna villkor ses funktionshindret som 

rationellt vilket innebär att mötet med förskolemiljön kan ses som ett hinder för barnet. 

Förskolans uppgift blir då att för barnets bästa reducera eller avlägsna hindret som 
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uppstår (a.a.). Även i Ekström (2007) framkommer det att barnen blir som objekt i 

förskolan och att deras utrymme begränsas av förskollärarna. Pedagogernas sätt att 

kontrollera dagsschemat och aktiviteterna gör att de får makt, och på det sättet 

objektifieras barnen på ett negativt sätt.  
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4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel behandlas de vetenskapliga teorier som utgör utgångspunkt för analys och 

tolkning.  

 

4.1 Stämplingsteori 
Becker (2006) framhåller att Sociologen William Thomas lade grunden till 

stämplingsteorin. Han menar att om människor definierar en situation som verklig så 

blir den det. Howard Beckers grundtanke i stämplingsteorin bryter mot det traditionella 

sättet att tänka på om människor som anses vara avvikare. Becker ansåg att individen 

sågs som en avvikare i sig själv. Egenskaperna som personerna har är individuellt från 

individ till individ. Det uppstår alltid regler eller normer i en social grupp, och när detta 

bryts av en individ appliceras begreppet avvikande. Individen som blir stämplad som 

avvikande tar sedan till sig de föreställningar som den övriga gruppen har och 

självbilden förändras således att den stämmer in med omgivningens uppfattningar. 

Avvikelsen blir då en konsekvens av de andras handlingar gentemot den individ som 

blir kallad avvikande istället för att det blir konsekvenser av den avvikandes egna 

handlingar gentemot gruppen (a.a.).  

 

Stämplingsteorin kan beskrivas som att om en individ definieras som en avvikare så 

utvecklas personen till en avvikare. På så sätt kan stämplingsteorin enbart förstås om 

avvikelserna som individen gör sätts i relation mellan andra människor. Avvikaren 

avviker alltid ifrån något eller någon och uppfattningen om avvikelserna sker både från 

individen själv och de som finns omkring den avvikande personen. Det tycks inte bara 

handla om att veta att individen utför en viss typ av handlingar som anses vara 

avvikande. Det verkar istället vara viktigare att individen med hjälp av omgivningen lär 

sig att uppfatta sig själv som avvikande. De människor som gör kategoriseringar och 

ställer olika krav på andra människor är ofta inte medvetna om att de gör så förrän 

kraven inte uppfylls. Det är först då de inser att de har haft olika föreställningar om hur 

andra borde vara (Månsson, 2003; Goffman 2014). 

 

4.2 Socialkonstruktivismen 
Berger & Luckmann (1979) menar att barn lär sig att socialisera sig utifrån andras roller 

och attityder, och genom detta skapas normer hos barnet. I tidigare forskning har det 

framkommit att det finns en risk för att ett barn som inte följer de normer som finns i 

förskolans värld kan bli stämplad som avvikare. Wenneberg (2010) menar att 

socialkonstruktivismen handlar om hur individen uppfattar verkligheten utifrån sitt eget 

perspektiv och synsätt, en process som är i ständig rörelse. Ses världen från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär det att all vår kunskap och allt vårt vetande 

är socialt konstruerade faktorer och att den fysiska verkligheten får sin form först när vi 

människor uppfattar den. Samhället vi lever i idag är konstruerat efter en redan 

strukturerad verklighet som vi ska förhålla oss till. Detsamma gäller de normer vi lever 

efter i vårt samhälle idag, dessa normer är socialt konstruerade. Barn övertar andras 

attityder och gör dessa värderingar till sina egna, av dessa anledningar är just 

socialkonstruktivismen en relevant teori för att förstå och förklara vårt resultat (a.a.). 
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4.3 Det kompetenta barnet 
Markström (2013) pratar om att barn som tillskrivs positiva egenskaper är de barn som 

lätt anpassar sig själva till förskolemiljön och kan både leka själva och i grupp. 

Det råder enligt Markström olika föreställningar om hur personalen ser på ett normalt 

och icke normalt barn på förskolan. Förskolepersonalens uppfattningar om hur ett barn 

ska vara grundar sig också i hur han eller hon bemöter barnen. Grundsynen av hur ett 

normalt barn är, är barn som lär sig att samspela med andra, som visar hänsyn och inte 

bara sätter sig själv först utan har empati för andra. De barn som inte är så bra på att ta 

hänsyn till andra kan ställa till problem i förskolemiljön. Dessa barn hamnar ofta i 

konflikter eller avviker från de andra barnen. Barnen i förskolan får inte vara för 

framfusiga eller för tillbakadragna (a.a.). Egenskaper som barnen tycks förväntas ha i 

förskolan är nyfikenhet, öppenhet och följsamhet. Vissa barn inte är lika aktiva och 

självgående som det “normala”, dessa barn kan behöva få mer stöd för att och passa in i 

den dagliga verksamheten, för att bli ett så kallat normalt barn. De barn som inte har de 

positiva egenskaperna som förskollärarna letar efter blir därför stämplade med negativa 

egenskaper (a.a.). 

 

4.4 Centrala begrepp 

De fyra centrala begrepp som vi har utgår ifrån är stämpling, avvikare, det kompetenta 

barnet och norm. Dessa begrepp kommer vi sedan använda för att förstå och tolka 

resultatet i vår analysdel. 

 
4.4.1 Stämpling 

Detta begrepp betyder att människor som avviker från normen stämplas med olika 

egenskaper. Dessa egenskaper kan vara både positiva och negativa och sätts av andra 

individer i omgivningen (Becker, 2006). 

 
4.4.2 Avvikare 

Människor använder sig av begreppet avvikare när en individ anses avvika från 

samhällets normer. Det vill säga när individen gör något som inte anses vara normalt 

(Månsson, 2003). 

 
4.4.3 Norm 

Begreppet handlar om vad samhället förväntas tycka är normalt, och om en individ inte 

gör eller tycker likadant och frånskrider från det normala blir individen klassad som 

avvikare (Wenneberg, 2010). 

 
4.4.4 Det kompetenta barnet 

Detta begrepp handlar om vilka föreställningar vi vuxna har om barn. Föreställningen 

om det kompetenta barnet handlar om att barnen ska kunna anpassa sig till förskolans 

verksamhet och vara nyfikna, aktiva, självgående och sociala (Markström, 2013). 
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5 Metod 
I detta avsnitt behandlas vårt val av metod, vårt urval av respondenter samt 

genomförandet och de etiska aspekter vi har tagit ställning till i samband med 

datainsamlingen. 

 

5.1 Intervju 
Denscombe (2016) skriver att intervjuer är ett lämpligt redskap när undersökaren vill få 

reda på åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Vi valde att använda oss av 

intervjuer som kvalitativ metod för att samla in data eftersom att vi ville ta reda på 

förskollärares uppfattningar om hur kartläggningar går till i förskolan samt deras 

uppfattningar när det gäller anpassning av miljön. Intervjuerna var semistrukturerade, 

detta eftersom att vi hade ett antal färdiga frågor som vi ville få besvarade, men vi ville 

även att de intervjuade skulle få möjlighet att prata fritt inom de valda 

frågeställningarna (a.a.). En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal men med ett 

bestämt fokus. Det är vi som intervjuar som bestämmer samtalsämne och ser till att 

samtalet inte går utanför ämnet (Denscombe, 2016). 

 

5.2 Urval 
Vi använde oss utav bekvämlighetsurval på grund av vi själva valde vilka förskollärare 

vi ville intervjua då vi kände dem. Vi visste även att de var bekanta med kartläggning 

sedan tidigare. (Denscombe 2016). I denna studie använde vi oss av kvalitativ metod 

där vi intervjuade fyra förskollärare som alla var verksamma inom samma kommun. 

Vissa av förskollärarna hade jobbat en längre tid medan vissa bara hade jobbat några år. 

Alla förskollärare i studien har givits fiktiva namn för att säkerställa deras 

konfidentialitet, detta även för att ge struktur och underlätta för läsaren i resultatkapitlet. 

 

• Malin har arbetat några år på samma förskola. Hon har arbetat på olika 

avdelningar och har gjort några kartläggningar. 

• Anneli har arbetat många år på flera olika förskolor. Hon har arbetat på olika 

avdelningar och har gjort många kartläggningar. 

• Alva har arbetat många år på olika förskolor. Hon har mest arbetat på 4-5 år 

avdelningar och har gjort många kartläggningar.  

• Sara har även hon arbetat många år på olika förskolor. Hon har arbetat på olika 

avdelningar och har gjort en del kartläggningar. 

 

5.3 Genomförande 
Efter vi hade skrivit bakgrunden kom vi fram till vilka frågor vi ville ställa till 

förskollärarna. Vi kontaktade först fem förskollärare via telefon/mail och gav dem 

information om studien, vi berättade även om de etiska principerna som vi skulle följa. 

Fyra av förskollärarna tackade ja till att bli intervjuade. Inför intervjuerna hade vi 

förberett ett antal för studien relevanta intervjufrågor med lämpliga följdfrågor för att få 

så uttömmande svar som möjligt. Tider för intervjuer bokades med förskollärarna, sedan 

genomfördes intervjuerna på förskollärarnas arbetsplatser. Vi satte oss ner med 

förskollärarna och började intervjua dem med hjälp av våra intervjufrågor. Intervjuerna 

tog mellan 10-20 minuter. Detta spelades in på en mobiltelefon för att vi skulle få med 

allt. Samtliga intervjuer var öppna och avslappnade. 
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5.4 Analys och bearbetning av data 
Två av intervjuerna transkriberade vi tillsammans och två gjordes enskilt. När alla 

intervjuerna var transkriberade började vi analysera dem med utgångspunkt i de teorier 

och begrepp som vi valt att utgå ifrån. Exempel på begrepp som har förekommit är: 

Avvikande, Avvikare och det kompetenta barnet. Vi letade efter likheter och skillnader i 

svaren från förskollärarna och kopplade det till våra valda teorier. Vi använde oss utav 

de begrepp som förekommer i de valda teorierna för att förstå och tolka svaren.  

 

5.5 Trovärdighet 
I det här avsnittet diskuteras undersökningens trovärdighet. 

 

Enligt Dencombe (2016) är det inte lätt att påvisa att en kvalitativ studie är valid då det 

är omöjligt att få exakt data,  eftersom att det är omöjligt att kopiera en social inramning 

av andra forskare. Detta innebär att det i praktiken är  omöjligt för en annan forskare att 

återskapa samma resultat.  Dessutom tenderar forskare som gör en kvalitativ studie att 

bli nära involverad i sin studie, och sannolikheten för en annan forskare att komma fram 

till identisk data är väldigt liten.  

 

Allwood och Erikson (2010) tar upp fyra allmäna validitetskrav som kan användas för 

att säkerställa en kvalitativ undersöknings trovärdighet. Dessa validitetskrav är 

credibility, dependability, confirmability och intern koherens. Credibility innebär att 

studiens resultat är trovärdiga, det vill säga att resultatet är rimligt. Alla intervjuer i 

studien genomfördes i samma kommun. Studien kan således inte dra slutsatser om 

förskollärares erfarenheter i stort utan bara hur det ser ut i den aktuella kommunen där 

studien är genomförd. Dependability innebär att studiens resultat går att lita på. 

Eftersom att studien är genomförd på ett korrekt sätt med utgångspunkt i relevant 

litteratur så är resultatet tillförlitligt. Confirmability innebär att forskningsresultatet går 

att bekräfta, det vill säga att en annan forskare kan komma fram till samma resultat 

(a.a.). Eftersom studien är kvalitativ och använder intervju som metod är det svårt att 

återskapa de förutsättningar som fanns under våra intervjuer, således går det inte att 

säkerställa att en annan forskare kan komma fram till samma resultat. Intern koherens 

innebär att forskningens resultat och slutsatser inte säger emot varandra (a.a.). Då vi i 

denna studie har utgått från förskollärarnas upplevelser kring kartläggning gör det att 

man inte kan tolka svaren som rätt eller fel men då svaren i resultatet inte säger emot 

varandra är studien internt koherent. 

 

5.6 Etiska ställningstaganden 
I vår undersökning utgick vi ifrån Vetenskapsrådets fyra etiska krav för att säkerställa 

att arbetet var etiskt acceptabelt. Dessa fyra krav är: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). 

 

Vi informerade först och främst pedagogerna om vad vår undersökning skulle gå ut på 

(Informationskravet). Vi informerade därefter om att de när som helst kunde välja att 

avbryta intervjun om de skulle känna att det inte känns rätt (Samtyckeskravet). Innan vi 

gick ut i verksamheten och genomförde våra intervjuer informerade vi pedagogerna om 

att vi skulle spela in intervjuerna för att senare transkribera dem, dessa ljudinspelningar 

skulle bara komma att användas som ett hjälpmedel för oss, och att ingen annan 

kommer att få tillgång till att lyssna på dem (Konfidentialitetskravet). Vi informerade 

även pedagogerna om att intervjuerna behandlas konfidentiellt och att ingen personlig 
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information finns med i den slutgiltliga texten (Nyttjandekravet). Pedagogerna erbjöds 

även att få ett exemplar av den slutgiltliga texten. 
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat kopplat till de teorier och begrepp 

som har framkommit i studien. Vi kommer dela upp resultatet i olika underkategorier 

med citat från förskollärarna som stöd, detta för att läsaren lättare ska få en överblick 

över vad förskollärarna svarade. 

 

6.1 Kartläggningens funktion 
I detta avsnitt kommer vi att presentera förskollärarnas svar på vår första frågeställning, 

Vad ska kartläggningen leda till?, och koppla detta till de teorier som vi har valt.  

Alla pedagoger ansåg att kartläggningen i slutändan skall leda till att alla barn ska få det 

bra och få möjlighet att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
 
6.1.1 Hjälp för barnet 
Alla pedagoger antydde att kartläggningen var till för att hjälpa barnet i verksamheten. 

Syftet med kartläggningen är att den ska leda till positiva förändringar och förbättringar, 

så att barnen ska trivas i förskolans miljö. Vikten av att alla barn har lika stora 

lärmöjligheter poängteras sam att det ska bli så bra som möjligt för alla barn. 

 
Ja, absolut positiva förändringar och förbättringar för barnet, att det ska trivas i förskolans 

miljö och känna att de har lika stora lärmöjligheter, att göra det bästa för just det barnet. 

(Malin) 
 

Det är ju att det ska bli så bra som möjligt för barnet. För det är ju hela tiden att alla barn 

ska inkluderas liksom. Vi har ju ålagt oss att alla barn ska ha det bra och ska va med i 

verksamheten, det är dit man vill komma. (Sara) 
 
6.1.2 Stöd till pedagogerna 
Alva och Anneli berättade att man ibland behöver få stöd utifrån av specialpedagoger. 

Detta för att man som pedagog ibland inte har erfarenhet eller utbildning för att klara av 

vissa problem.  

 
Först och främst hoppas man ju att vi får hjälp och stöd, vi kan behöva hjälp utifrån. Vi har 

inte erfarenhet eller utbildning för att lyckas lösa vissa saker. (Alva) 
 

Förhoppningsvis en god sak, att barnet får hjälp i framtiden, med stöd av specialpedagog 

eller stöd av pedagoger och resurser som finns. (Anneli) 
 
6.1.3 Bidra till en anpassning av den fysiska miljön 
Att miljön är anpassningsbar och föränderlig var något som alla pedagoger svarade och 

alla tryckte på hur viktigt det är att man anpassar miljön efter barngruppen för att hjälpa 

det enskilda barnet och inte tvärtom. Dock verkar det inte vara helt enkelt vilket 

följande citat pekar på. 

 
Det är ju också svårt för att alla barn är ju olika om man ser till varje individ och det man 

får göra är att försöka observera i början av en termin, observera vad finns det, vad leker de 

med? Vad finns intressena? Vad kan vi erbjuda? Och sen får man förändra miljön, den är 

föränderlig till vad som intresserar barnen. Så är det ju, man får ju aldrig sluta och tänka att 

nu har vi en gjort en miljö och så här kommer de vara. Utan att den måste få vara 

föränderlig och att man hela tiden ser var finns intresse, vad finns det för saker som lockar 

och hur kan vi göra det så bra som möjligt för barnen. (Malin) 
 

Egentligen skulle man satsa mer på själva innemiljön på förskolan. Att tak och bord och så 

ska vara dämpad, att man ska försöka dämpa ljudet. Att man är samspelta i arbetslaget är 
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viktigt, att man ska vara en lugn pedagog själv, att man inte har den här tendensen att 

stimma upp själv, att man håller rutiner och struktur så noga som möjligt. (Anneli) 
 

I citatet nedan berättar Alva att de har ett barn som har redan har ett flertal diagnoser. 

Vidare talar hon om de svårigheter pedagogerna har stött på i anpassandet av miljön. 

 
Det beror ju på vilket stöd de behöver, just nu har vi ju ett barn med epilepsi, hjärnskada 

och benskörhet, och sen har vi 19 barn till. Det är svårt att anpassa miljön, han hade ju 

rullator förut och då var de ju svårt att komma fram, men det har han ju inte längre. Det är 

beroende på vad det är för nått med, vi har inte gjort nått speciellt med vår miljö förutom att 

vi tagit in en barnstol han får sitta i, bilder på väggarna, dörrarna att de inte kan klämma 

fingrar osv. Men miljön i sig har vi inte, det är beroende på vad det är. (Alva) 
 

Alla förskollärare ansåg att de stora barngrupperna gör det svårt att anpassa miljön för 

att hjälpa det enskilda barnet. Det finns enligt förskollärarna svårigheter i miljön som de 

inte kan påverka. I många fall har barnen som har svårt att ta in alla intryck i förskolan 

inte möjlighet att gå undan och ha en lugn stund på grund av hur lokalerna är utformade. 

 
De är ju lokalmässigt många gånger, om man tittar på vårt, vi har ju inte så att man kan vara 

i ett enskilt rum, de är ju jättesvårt om man ska få ner ljudnivån. Nu har vi ju ett litet 

teknikrum där man kan vara 2 stycken och gå undan, det man skulle önska sig är kanske ett 

läsrum där man går in med några barn och sen så är de tyst. Men vi försöker ju jobba så att 

några går ut och några är inne, och sen kan man ju dela dem som är inne i två grupper. Men 

att tänka mycket kring miljön tror jag är viktigt. (Sara) 
 

Vår data pekar på att förskollärare i många fall lägger fokus på barnens samspel och 

agerande med andra barn och vuxna i den pedagogiska kartläggningen. Anneli påpekar 

att de fokuserar på samspelet för att se vilka situationer som fungerar bra och mindre 

bra för det aktuella barnet.Syftet med detta uppges vara att kunna anpassa verksamheten 

för att hjälpa barnet,. Det handlar således inte om ett försök att anpassa barnet efter 

verksamheten. 

 
Sen tittar man på, hur anpassas verksamheten för att det ska funka för barnet? Om vi kan 

göra någonting. och sen skriver man då, i vilka situationer eller miljöer som de fungerar bra 

för barnet (Anneli) 
 

När förskollärarna tittar på hur barnet inte fungerar i gruppen så behöver det jämföras 

med det önskvärda, kompetenta barnet som kan samspela, fokusera och fungera i 

gruppen. 

 
Det kan ju vara vissa beteenden, om man inte leker med andra barn till exempel, om man 

inte har den sociala kompetensen. Sen kan det ju också vara oroliga barn som inte kan 

fokusera kan jag tänka. Och det finns ju olika aspekter men det man ser hur dem fungerar i 

gruppen eller hur dem inte fungerar i gruppen då snarare. Och utåtagerande barn. (Sara) 
 
6.1.4 Behövs en diagnos? 
Malin anser att kartläggning på förskolan är ett grundmaterial som i sig aldrig leder till 

att ett barn får en diagnos. Hon ser inte heller något negativt med att ett barn kan få en 

diagnos redan i förskolan. En större problematik kan i detta fall vara exempelvis ett 

avvikande beteende. 

 
Ehh, alltså en kartläggning, det är ju bara ett grundmaterial, det är ju aldrig nånting som gör 

att det leder till nått utan det kan va ett hjälpmedel om föräldrarna eller några vill gå vidare 

kan det ligga till grund men oftast är det ju, då har man ju kommit så mycket längre med att 
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det finns kanske en större problematik och då tycker inte jag att det kan leda till något 

negativt. (Malin) 

 

Anneli menar att det inte handlar om att man ska stämpla barnen i olika diagnoser. 

Diagnoser sätts oftast inte förrän längre upp i skolåldern, vilket Anneli menar kan vara 

lite för sent. Hon berättar vidare om att det inte finns tillräckligt med resurser för att alla 

barn som få det stöd som behövs i förskolan. 

 
När man går i förskolan är man väldigt försiktig med att sätta diagnoser, utan det är först 

när dem kommer upp i skolan. Ser vi väldigt tydligt att det här stämmer inte, barnet har 

svårigheter med det här och det här och det här, då är det väldigt sällan man ändå sätter en 

diagnos på barnet, jag kan tycka att det kommer lite för sent. Jag tycker i det stora hela 

handlar det inte om att man ska stämpla barnen i olika diagnoser, men jag tycker att det 

som fattas i samhället idag det är att det ska finnas resurser för att hjälpa barnen, både om 

dem har lätta eller svåra problem ska det finnas så pass bra resurser. (Anneli) 
 

Alva tar upp att en eventuell fördel med att barn som avviker från normen får en 

diagnos är att pedagogerna får mer resurser och hjälp utifrån för att underlätta både för 

pedagoger och barn på förskolan.  

 
Jag kan inte säga att jag ser någon nackdel, jag ser fördel för att då får vi stöd och hjälp och 

barnet framförallt får ju stöd och hjälp. Kanske istället för att gå på särskola så kan de va 

hos oss i gruppen, vi får hjälp med vad vi ska träna nu om de är bildhantering eller vad det 

är, takk och medicinering. Så jag ser det bara positivt. (Alva) 
 

Sara tar upp hur vårdnadshavare kan känna sig osäkra och oroliga innan barnen har fått 

en diagnos. Efteråt kan de känna att det inte var dem de var fel på och att de som 

vårdnadshavare inte har gjort något fel. Vi tolkar detta som att vissa föräldrar kan lägga 

skulden på sig själva innan barnet får en diagnos på grund av sitt avvikande beteende. 

 
Jag tror att oftast så känner föräldrarna på sig det, faktiskt, många gånger kan det vara skönt 

för föräldrarna att få en diagnos, för dem har, jag träffat föräldrar som har känt tidigare, att 

det inte var dem det var fel på. Jag kan inte se några nackdelar tror jag, det finns ju vissa 

som får en diagnos felställd, det är ju det som kan vara en nackdel då att man drar igång 

nått som inte är en diagnos men ändå blir en diagnos. Då har man ju gjort de ganska 

besvärligt för barnet, med medicinering i onödan, men vi tar ju inga beslut om sådant, 

kartläggningarna här är ju till för att hjälpa barnet där dem är nu. Sen om de blir en diagnos 

är ju ganska långt fram. (Sara) 
 
6.1.5 Sammanfattande analys och tolkning 
I denna analys kommer vi tolka vårt resultat utifrån våra valda begrepp från vårt 

teoretiska ramverk. Dessa begrepp är: Stämpling, avvikare, norm och det kompeteta 

barnet. Detta för att lättare förstå vårt resultat i förhållande till våra teorier. 

  

Enligt socialkonstruktionismen socialiseras människor in i samhällets normer. I 

förskolans kontext innebär detta att barnen förväntas följa de normer som finns i 

verksamheten (Wenneberg, 2010). En norm i förskolan är det kompetenta barnet som 

barn måste förhålla sig till. De barn som avviker från denna norm kan komma att 

kartläggas för att i slutändan få hjälp att bli ett kompetent barn (Markström, 2013) 

Förskollärarna i studien menar att kartläggningen i vissa fall kan leda till att 

pedagogerna får stöd och hjälp med att utveckla verksamheten för att hjälpa alla barn. 

Detta stöd kan innefatta bland annat extra personal, eller pengar till verksamheten för att 

kunna köpa in nödvändigt material. För att få detta stöd krävs dock oftast att barnet i 

fråga har en diagnos. Förskollärarna kan dock alltid få stöd av specialpedagoger i frågor 

om hur de ska arbeta med specifika barn. 
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Förskollärarna i studien menar att den största fördelen med att ett barn får en diagnos är 

att det kan sättas in resurser som barnet annars inte hade fått tillgång till. Barnet kan då 

få bästa möjliga hjälp för att utvecklas. De framhåller dock att det även finns risker med 

att barn får en diagnos tidigt, den risk som främst lyfts fram är risken att barnet får en 

felaktig diagnos som de sedan får leva med livet ut. Stämplingsteorin säger att om 

någon blir stämplad som avvikare så blir denna en avvikare (Månsson, 2003). Detta kan 

medföra att ett barn stämplas med negativa egenskaper när de får en felaktig diagnos. 

 

6.2 Kartläggningens arbetsgång 
I detta avsnitt kommer vi att presentera förskollärarnas svar på vår andra frågeställning, 

hur går en kartläggning till?, och koppla det till de teorier vi har valt. 

Kartläggningar kan se olika ut, här presenteras förskollärarnas erfarenheter och 

upplevelser av hur kartläggningar kan gå till.   

 
6.2.1 Orsaker till kartläggning 
Alla pedagoger påpekar att när ett barn har problem med språket, med den sociala 

kompetensen eller med det motoriska påbörjas en kartläggning. Detta för att barnet 

avviker inom något av dessa områden från vad som anses vara normalt. Dessa 

avvikelser kan tolkas utgå ifrån att förskollärare vill sträva efter det kompetenta barnet.  

 
Ja, kartläggning kan man ju säga är ett hjälpmedel för oss på förskolan, eller oss pedagoger. 

Om de är något vi funderar på, det kan ju va något specifikt barn som vi tycker vi behöver 

kanske lite hjälp med, eller som vi har lite frågor kring. Det kan ju vara allt från 

problematik med språket, med sociala kompetensen eller motoriskt. (Anneli) 
 

Det kan vara jättemycket, det kan va språket, det kan vara hur barnet är i barngruppen 

kontra andra barn kontra mot, ja i aktiviteter, intressen, der är svårt att sätta fingret på det 

men det kan liksom va många olika saker. (Malin) 
 
6.2.2 Kartläggningen som ett arbetsredskap 
Alla pedagoger beskrev kartläggningen som ett arbetsredskap för att hjälpa dem i sitt 

arbete med att hjälpa alla barn att utvecklas utifrån deras förutsättningar. 

Malin ser kartläggningen som ett hjälpmedel när det finns barn som avviker från 

normen. 

 
Ett hjälpmedel skulle jag definiera det som, ett hjälpmedel till och hitta om man har några 

funderingar kring ett barn för att få fram vad det kan vara. (Malin) 
 
6.2.3 Kartläggningsmall 
Alla pedagoger refererar till kartläggningsmallen när vi frågar vad de fokuserar på i en 

kartläggning. Saker som ofta kom upp var exempelvis hur barnet fungerar i sociala 

situationer, hur barnet leker och samspelar med andra barn och pedagoger samt hur 

barnet fungerar i rutinsituationer. 

 

I våra intervjuer såg vi att även om förskollärarna inte använde sig av ordet avvikare 

och det kompetenta barnet så ses de barn man gör kartläggningar på som avvikare från 

normen och det som ses som ett kompetent barn. Detta betyder inte nödvändigtvis att 

barnen blir stämplade med negativa egenskaper, men för att se att en problematik 

existerar så måste man se ett avvikande beteende. 
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Det är ju, har du ett barn där du känner att de är något, som inte mår bra, där går du igenom 

allt, du får syn på allt, du observerar nästan barnen med andra ögon. Det blir svart på vitt 

allting. Språket, samspel med andra barn, ibland kan man tycka att det här har jag ju skrivit 

nyss, men det blir så konkret. Du försöker fokusera på det du känner oro över, men allt 

ingår ju i den. (Alva) 

 
6.2.4 Kartläggning som stöd 
Innan ett beslut tas om huruvida de ska påbörja en kartläggning eller inte tar 

pedagogerna hjälp av en specialpedagog när de har ett barn som avviker från vad som 

anses vara normen. När de ser att ett barn har det svårt eller jobbigt i förskolan så tar de 

först upp problemet i gruppdiskussion på ett BHT möte (Barnhälsoteam), där 

specialpedagog är närvarande. Pedagogerna kan då berätta vad de har sett och ställa 

frågor för att reda ut hur de ska gå vidare för att hjälpa det enskilda barnet. Ofta leder 

detta till att de skriver en kartläggning, då sätter de sig ner och fyller i en 

kartläggningsmall som tillhandahålls av kommunen. 

 
De är ju vi pedagoger på förskolan som har de till hjälp kan man säga, sen har vi ju även på 

enheten tillsammans, vi har ju två förskolor på enheten, och vi har ju ett möte där vi träffas 

med en specialpedagog. Där kan man ta upp specifika fall som man funderar lite kring, 

BHT kallas det, barnhälsoteamet tror jag det står för. Där kan man ju också få hjälp om man 

är lite osäker, och då kan man ju fråga en specialpedagog på plats, tycker du att det här är 

något vi ska gå vidare med? Ska vi göra en kartläggning? (Anneli) 
 

Om det skulle det finnas osäkerhet kring hur förskollärarna ska fylla i mallen så kan de 

få hjälp av specialpedagog som då kommer ut i verksamheten och observerar 

barngruppen, därefter har specialpedagogen ett samtal tillsammans med förskollärarna 

om det aktuella barnet. Förskollärarna är här noga med att betona att specialpedagogen 

inte är i barngrupp för att observera just det aktuella barnet, utan för att se hela 

barngruppen. 

 
Oftast när jag har gjort kartläggningar har vi haft samtal i arbetslaget med specialpedagogen 

först och gått igenom vad vi har skrivit och sett. Sen har specialpedagogen kommit och 

varit med i barngruppen och tittat på det här barnet men det är inget vi säger till föräldrarna. 

De är med i barngruppen för att se hela barngruppen och inte ett specifikt barn. (Sara) 
 
6.2.5 Vårdnadshavares delaktighet 
Alla fyra förskollärare lyfter att man inte brukar koppla in vårdnadshavare när de 

påbörjar en kartläggning då kartläggningen är som ett arbetsmaterial för förskollärarna 

 
Vi kan ju göra en kartläggning i arbetslaget som inte syns som vi har som arbetsmaterial till 

oss, det behöver vi inte visa. Upplever vi att de kan hjälpa oss och hjälpa barnet så gör vi ju 

detta utan att de behöver skriva under på det men går vi vidare eller att det går till 

någonting annat, då blir det en offentlig handling o då blir det ju som sagt att föräldrarna får 

se det och då får man ju försöka diskutera och verkligen få dem att förstå att detta för 

barnets bästa och för att vi ska kunna hjälpa barnet på det bästa sättet. Det är en hjälp till 

oss pedagoger, inte för att se fel och rätt utan det är för att det ska bli så bra som möjligt för 

barnet. (Malin) 
 

Anneli förklarar här att vårdnadshavarna inte brukar informeras om kartläggningen 

förrän den går in i nästa fas, som är en handlingsplan. Handlingsplanen görs för att 

förtydliga vilka insatser som ska sättas in för att hjälpa barnet. 

 
Just med kartläggningen behöver man inte det, då är det ju mer för arbetslagets skull, och 

det kan vi ju ha här tillsammans. Men går man vidare då, för nästa steg är ju att göra en 

handlingsplan, och då måste man informera föräldrarna, för då kanske man måste koppla in 

specialpedagog och så. (Anneli) 
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6.2.6 Barns delaktighet 
Tre av fyra förskollärare nämnde att barnet inte görs delaktiga i dokumentationen. I den 

fjärde intervjun framkom det inte huruvida barnet gjordes delaktig i dokumentationen 

eller inte då frågan glömdes bort. 

 
I kartläggningen görs de inte delaktiga. (Malin) 

 

Anneli berättar att barnen bara blir delaktiga i andra observationer men inte när 

pedagogerna observerar för en kartläggning.  

 
I kartläggningen? Ingenting. Det är ju mer att man observerar och så. I andra 

dokumentationer vi gör då är ju barnet delaktig, man kanske gör lite extra dokumentationer 

i den vanliga verksamheten med just de barnet för att följa upp å kunna synliggöra till 

kartläggningen sen. (Anneli) 

 
6.2.7 Sammanfattande analys och tolkning 
Även i denna analys kommer vi tolka vårt resultat med våra begrepp för att koppla 

samman resultat med teori. 

 

Kartläggningens mål är enligt alla intervjuade förskollärare att utveckla verksamheten 

för att kunna ge alla barn samma möjlighet till lärande. Det framkommer i 

undersökningen att pedagoger faktiskt jämför barn som kartläggs med de övriga barnen 

i barngruppen. I följande citat kan vi se att de barn som kartläggs jämförs med 

det  normala”kompetenta barnet” som följer förskolans normer. Detta kan kopplas till 

vad Wenneberg (2010) skriver om socialkonstrukionismen. Att normer är socialt 

konstuktuerade, och individer måste förhålla sig till dem för att inte bli stämplade som 

avvikare.  

 
Det kan vara hur barnet är i barngruppen   
kontra andra barn kontra mot, ja i aktiviteter. (Malin) 

 

Detta jämförande verkar dock inte syfta till att peka ut barnen som avvikande, vi ser det 

istället som ett nödvändigt jämförande som är till för att kunna se om ett barn behöver 

extra stöd för att få bästa möjliga förutsättningar för lärande i förskolan. 

 

Förskollärarna i studien upplever att de får tillräckligt stöd i form av kartläggningsmall 

och hjälp av specialpedagoger för att kunna genomföra pedagogiska kartläggningar. De 

visar således ingen osäkerhet kring genomförandet av kartläggningar. Att förskollärarna 

inte känner osäkerhet inför att arbeta med pedagogiska kartläggningar anser vi vara en 

förutsättning för att garantera kvalitet i verksamheten. Om förskollärare skulle känna 

osäkerhet är det därför extra viktigt att de kan få hjälp av specialpedagoger. 

 

Det framkom från förskollärarna att vårdnadshavarna inte görs delaktiga i 

kartläggningen, och ofta vet de inte ens om att en kartläggning genomförs om de inte 

går vidare och skriver en handlingsplan. Barnen har enligt förskollärarna inget 

inflytande alls, detta motiverar förskollärarna med att kartläggningen är ett 

arbetsredskap som är till för att hjälpa arbetslaget. Enligt gällande styrdokument för 

förskolan så ska barnen låtas få inflytande i sin vardag och förskolan ska samverka med 

hemmet för att ge barnen en så bra vistelse på förskolan som möjligt. Normen i 

förskolan är idag i enlighet med aktuella styrdokument att barn ska låtas ha inflytande i 

förskolan, och vårdnadshavare ska få insyn i verksamheten (Skolverket, 2016). Det kan 
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därför ses som motsägelsefullt att varken barn eller vårdnadshavare har något inflytande 

i den pedagogiska kartläggningen. Vi kan inte se något negativt med att ge 

vårdnadshavare insyn i den pedagogiska kartläggningen. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi undersökningens resultat i relation till tidigare forskning 

samt vilka pedagogiska konsekvenser det kan få i verksamheten. 

  

7.1 Kartläggningens funktion 
 

En stor del av den tidigare forskningen kommer fram till att barn som är avvikare i 

förskolan ibland kan få negativa stämplar. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) 

skriver att om något barn avviker från normen på förskolan blir det ofta att dessa 

avvikelserna kopplas till någon form av diagnos.  

 

Vår studie visar i enlighet med tidigare forskning att förskollärare inte ser en diagnos 

som en nödvändighet för att barn ska kunna få det stöd de behöver i förskolan. 

Förskollärarna ser barnens svårigheter i förskolan som pedagogiska problem där deras 

agerande i vardagen samt deras anpassning av miljön kan hjälpa barnen att få en bättre 

vardag i verksamheten. Förskollärarna berättar dock att det kan vara svårt att ge barn 

med särskilda behov det stöd de behöver om det inte finns en diagnos. Det är dock inte 

ofta barn har sådana svårigheter att en diagnos sätts. Detta gör att det blir problematiskt 

för förskollärarna att få in det stöd de behöver i verksamheten. Detta stöd kan omfatta 

exempelvis resurspersonal. 

 

7.2 Kartläggningens arbetsgång 

Tidigare forskning pekar på att förskolan har vissa krav på hur ett barn ska vara och vill 

ofta jämföra barnen med det kompetenta barnet. Kartläggningen är till för att redovisa 

både de positiva som negativa situationerna. Precis som i vårt resultat så har vi fått fram 

att man både tittar på det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra.  

 

Studien från Renblad & Brodin (2014) visar att vissa förskollärare är rädda för att 

bedöma barnen. Förskollärarna i deras studie undviker att svara på frågor kring barnens 

utveckling. Detta försvårade möjligheterna för barnen att få det stöd de behöver. 

Detta är något som vi inte kan se i vårt resultat. De pedagoger som vi intervjuade 

svarade att de inte kände någon rädsla för att påbörja en kartläggning. De menade att 

kartläggningsmallen var ett hjälpmedel för dem att utveckla verksamheten för att hjälpa 

barnet. Alla pedagogerna upplevde att den pedagogiska kartläggningen är ett viktigt 

arbetsredskap som underlättar inkluderingen av alla barn i verksamheten. 

 

Lutz (2011) pekar på att förskollärare vill anpassa barnen utifrån verksamheten istället 

för att anpassa verksamheten efter barnens behov. Palla (2011) menar att förskollärare 

kategoriserar och konstruerar barn utifrån förskolans ramar som barnen måste anpassa 

sig efter. Vår insamlade data visar dock motsatsen, enligt förskollärarna i vår 

undersökning är verksamheten anpassningsbar och förskollärarna gör sitt yttersta för att 

anpassa miljön efter varje barns behov. Det tycks dock finnas svårigheter i att anpassa 

miljön efter alla barns behov eftersom att lokalerna inte är föränderliga. 

 

7.3 Metoddiskussion  
När vi genomförde intervjuerna fick vi bra och konkreta svar på våra frågeställningar. 

Vi upplever att undersökningen har uppfyllt vårt syfte. Då det var stor skillnad i hur 

länge alla hade jobbat trodde vi att vi skulle få fler skillnader i svaren än vad vi fick.  
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Vi känner att vi valde rätt metod. Resultatet tror vi inte hade varit lika trovärdigt om vi 

hade använt oss av till exempel observation. Detta på grund av att vi ville få syn på 

förskollärares uppfattningar kring hur en kartläggning går till i förskolan och det hade vi 

inte fått med hjälp av observationer. Vi blev glatt överraskade över att förskollärarna 

svarade konkret på frågorna och gav svar som i många fall utmanade den tidigare 

forskningen. Svaren vi fick var ganska lika vilket gjorde att det inte fanns så mycket 

skillnader att sortera efter. Var det en slump att vi valde fyra förskollärare som tänker 

lika? Eller är det generellt en ganska lika bild alla förskollärare har om kartläggning i 

förskolan? Vi kanske hade fått fler olika svar om vi hade intervjuat fler förskollärare 

och i olika kommuner. Det vi kunde ha gjort annorlunda var att göra intervjuerna själva 

istället för ihop. Detta gjorde att det drog ut på tiden för att vi skulle hitta en tid som 

skulle passa alla. Därför gjordes några intervjuer innan vår VFU och några gjordes efter.  

 

Vi upptäckte att just intervju som metod gjorde att det blev svårt att vara helt 

konsekvent i datainsamlingen. Detta eftersom att varje intervju inte blir likadan, ibland 

glöms någon följdfråga bort, och ibland tillkommer det något när man diskuterar med 

respondenten. Detta gjorde att vi vid en intervju inte fick svar på en fråga som vi fick i 

de tre andra. 

 

7.4 Återkoppling till studiens forskningsfrågor 

I början av detta arbete klargjordes studiens syfte, med hjälp av två frågeställningar som 

vi ville få besvarade i studien. I detta stycke presenteras en sammanfattning över 

huruvida frågorna är besvarade. 

  

Vad ska kartläggningen leda till?  

Hur går en kartläggning till? 

 

Genom intervjuer har vi tagit del av förskollärares upplevelser och tankar kring hur 

kartläggningar går till och vad de kan leda till. Detta gör att vi har genom 

förskollärarnas svar fått våra frågeställningar besvarade.  

 

 

7.5 Pedagogiska implikationer 
I tidigare forskning har det framkommit att förskollärare ofta känner oro inför arbetet 

med pedagogisk kartläggning. I den kommun där vi har genomfört vår undersökning 

finns det mycket hjälp och stöd för förskollärare att få i arbetet med pedagogisk 

kartläggning. Eftersom att detta stöd i form av kartläggningsmallar och 

specialpedagoger finns tillgängligt för förskollärare, så uppfattar vi att det inte finns 

någon grund till oro i arbetet med pedagogisk kartläggning. I varje fall inte i den 

kommun där vi har valt att göra vår undersökning.  

 

I vår studie har vi sett att även om förskollärarna säger att de inte jämför barnen kan vi 

se att de faktiskt gör så. På förskollärarutbildningen talas det ofta om att man inte ska 

bedöma barnen men ändå ska man lyckas anpassa verksamheten efter dem. Att jämföra 

”de kompetenta barnen” med de barn som kan vara i behov av särskilt stöd blir en slags 

bedömning. Här finns det således ett tydligt dilemma, å ena sidan ska vi inte bedöma 

barnen, men å andra sidan måste vi tillämpa någon form av bedömning för att 

säkerställa att alla barn får det stöd de behöver. 



  
 

24 

 
7.6 Fortsatt forskning 

Då tidigare forskning visar på en osäkerhet hos förskollärarna i att arbeta med 

pedagogisk kartläggning. Vår studie pekar på motsatsen; att förskollärare inte tycks 

känna osäkerhet inför arbetet med pedagogisk kartläggning. Då vår studie enbart 

undersöker ett fåtal förskolärare i en kommun vet vi inte hur övriga förskollärare i 

landet tänker om pedagogisk kartläggning. Underlaget för kartläggning ser olika ut från 

kommun till kommun och därför hade det varit intressant att genomföra liknande studie 

med ett bredare urval. Detta för att kunna jämföra resulatet i olika kommuner.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Vad ska kartläggningen leda till? 

Vem/vilka efterfrågar en kartläggning? 

Vad vill de som initierar en kartläggning uppnå med den? 

Vad kan en kartläggning leda till? 

Vilka för/nackdelar kan du se med att en kartläggning av ett barn leder till en diagnos? 

I vilken utsträckning anpassas miljön efter barn i behov av särskilt stöd? 

Hur är miljön utformad för att passa alla barn? 

Vad kan du ser för svårigheter med att utforma miljön på förskolan för att hjälpa det 

enskilda barnet? 

Hur går en kartläggning till? 

Hur skulle du definiera begreppet kartläggning? 

Vilka tankar/funderingar kan initiera en kartläggning? 

Hur går förskollärare tillväga för att påbörja en kartläggning? 

Hur gör förskollärare om de skulle stöta på motstånd från exempelvis vårdnadshavare? 

Vilka hinder kan uppstå i en kartläggning av ett barn? 

Vad tittar man på i en kartläggning? Positiva/negativa aspekter?  

Hur lång tid brukar en kartläggning ta? 

Hur görs barnet delaktigt i dokumentationen av sig själv? 

Vilka olika områden tittar förskollärare på i en kartläggning? 

  



  
 

II 

Bilaga B Kartläggningsmall 

Stödprocess för barns utveckling förskola/ Pedagogisk 

kartläggning – Tilläggsfrågor (blankett)  
  

Tilläggsfrågor för barn på tidig utvecklingsnivå eller barn som har svårigheter med 

språk, koncentration, motorik eller inlärning.  
Barn  

       

Personnummer        

Avdelning  

       

Modersmål        

Ansvarig pedagog  

         

Speciallärare/specialpedagog (i förekommande fall)  

       
Förskola  

       

År  

       
Vårdnadshavare 1  

       

Vårdnadshavare 2  

       

  

Tips vid ifyllande av pedagogisk kartläggning  

Skriv IR (inte relevant) om en fråga upplevs som icke relevant för karläggning  

Skriv ÅA (åldersadekvat) om svaret på frågan är att barnets/elevens förmågor inom 

detta område är att jämställa med andra barn/elever i samma ålder  

  

Barnets självständighet i vardagssituationer som måltider, personlig hygien, på- och 

avklädning etc.  

       

  

Barnets föreställningsförmåga, fantasi och humor  

       

  

Barnets förmåga att tolka bilder och intresset för bilder  

       

  

Barnets behov av att använda olika former av scheman och utformningen av dessa  

       

  



  
 

III 

   

Kommunikationsform och hjälpmedel som barnet själv använder ( tal, tecken, bilder, 

signaler, ljud, hållning, mimik, gester eller föremål )  

       

  

Kommunikationsform som används av barnets omgivning (tal, tecken, bilder, signaler,  

ljud, hållning, mimik, gester eller föremål )  

       

  

Vad kommunicerar barnet om? (hunger, mättnad, törst, kontaktbehov, ilska, intresse, 

tycker om,  

vill eller vill inte)  

       

  

Barnets förståelse av talat språk eller alternativa kommunikationsformer  

       

  

Situationer och personer som barnet kommunicerar bäst/mest i och med    

       

  

Fysiska funktionsnedsättningar eller annat som påverkar inlärningssituationer eller 

vardagsaktiviteter som förflyttning, måltider, personlig hygien, på- och avklädning etc  

       

  

Behov av sjukgymnastik/motorikträning   



  
 

IV 

       

  

Hjälpmedelsanvändning i olika situationer   

       

  

    

Barnets förmåga att uppnå grundskolans kunskapsmål   

(obligatorisk vid utredning om ev. mottagande i särskolan)  

       

  

Vårdnadshavares beskrivning av barnet   

       

  

Allergi och behov av anpassningar   

       

  

Medicinering i hemmet eller förskolan. Ansvar och delegation?   

       

  

Eventuella kramper   

       

  

Näringsintag, mat och dryck   



  
 

V 

       

  

Sömnbehov   

       

  

Resor till och från förskolan  

       

  

    

Kontakter utanför förskolan t ex Habilitering och LSS   

       

  

Tidigare pedagogiska kartläggningar eller handlingsplaner   

       

  

  

 

  

Kartläggningen genomförd av  Datum   

               

 Speciallärare/specialpedagog  
Datum  

 

              

  

 

 


