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Titel 
Att ansöka om tilläggsbelopp, en fråga om pedagogisk grundsyn? 

 

English title 
Apply for an additional amount, a question of educational basic view? 

 

Abstrakt 
 

Titel: Att ansöka om tilläggsbelopp, en fråga om pedagogisk grundsyn? 
 

Språk: svenska 

 
Studiens syfte är att undersöka om pedagoger i förskolan söker tilläggsbelopp för barn  

i behov av särskilt stöd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt svensk 

skollag 2010:800 som berör all utbildningsverksamhet och alla som deltar inom 

utbildning och undervisningssammanhang. För att få svar på studiens frågeställningar 

har studien haft tillgång till ett underlag från två kommuner. Från den ena kommunen 

har underlag varit ansökningshandlingar, svar av enkät- och andra frågor samt 

pedagogiskt material från utbildningsnämndens enhet som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd för att stödja pedagogerna i sin kartläggning. Från den andra kommunen 

har underlaget varit en intervju med två personer med anknytning till en övergripande 

roll i pedagogisk ledning- en förskolechef och en t.f. biträdande utbildningschef som har 

arbetat som samordnare för barn och elevhälsa och handläggare för barn i behov av 

särskilt stöd. Undersökningen har använt sig av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Studiens har använt sig av Bronfenbrenners ekologiska systemteori och 

resultatet redovisas i tre kategorier - barn i behov av särskilt stöd, vetenskapligt 

förhållningsätt och special-pedagogiska perspektiv. Resultatet visar att barn i behov av 

särskilt stöd är en fråga som grundar sig i vilken pedagogisk grundsyn som råder  

i makro, exo och mikrosystem. Otydlighet på makrosystemnivå främjar olika modeller 

för att möta barn i sitt lärande på exo systemnivå. Grundsynen på ett mikrosystem 

återspeglar den pedagogiska grundsynen på exosystemet som är ett resultat av de 

material och de processer som finns för att barn ska få sin rätt till stöd. Ett vetenskapligt 

förhållningsätt som använder sig av faktakunskaper kan förebygga tolkningen att det är 

barnen som är i behov av särskilt stöd då det istället kan vara verksamheten som är i 

behov av att höja sin kvalité. 
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1 Inledning 
 

Förskolan är idag en bildningsarena som inkluderar de flesta barn i Sverige. Den utgör 

skolväsendets första steg där både omsorg och utbildning ska erbjudas barnet.  

 

Skolverket (2018a) har efter att Skolinspektionen (2018) publicerade sin slutrapport 

lämnat ett förslag till regeringen om ändringar i förskolans läroplan där begreppet 

utbildning accentueras tydligare. Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen 

granskat förskolans kvalité och måluppfyllelse och konstaterar i sin övergripande 

slutsats att förskolan har flera styrkor men även utmaningar och att kvalitén varierar 

mellan de granskade förskolorna. I Skolverkets (2017) allmänna råd om förskolans 

måluppfyllelse nämns olika faktorer som påverkar förskolans kvalité. För barn i behov 

av särskilt stöd anser Skolverket att kvalitén på förskolans verksamhet är viktigt och 

relaterar därefter till barnens interaktion med och mellan pedagogerna och förskolans 

miljö. 

”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan 

är alltid situationsbundet” (Skolverket 2017, s.22). 

 

Barnens vårdnadshavare har från det att barnet har fyllt ett år rätt till en plats i förskola 

som drivs antingen i offentlig eller privat regi. Enligt Skolverket (2018b) var det över 

500 000 barn som var inskrivna i förskolan år 2017. Det innebär att flertalet av alla barn 

introduceras in i en social kontext utanför hemmet och in i en lärande kontext. 

 

För de flesta av barnen har det visat sig att vistelsen i förskolan går bra eller till och med 

utmärkt och är fördelaktig för deras fortsatta lärande (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-

Blatchford & Taggart, 2011). För en mindre andel barn upplevs förskole vistelsen sämre 

på grund av det som sker i mötet mellan barnet, den pedagogik som används och 

förskolans kvalité (Lutz, 2006, 2009; Palla, 2011; Renblad & Brodin, 2012; Rosenqvist 

2014). Några av dessa barn kommer senare att definieras som barn i behov av särskilt 

stöd.  

 

I Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson, Granlund, (2010) nämns det att 20% av 

barnen i deras studie definierades som barn i behov av särskilt stöd. Generaliserar man 

då detta resultat till de barn som är inskrivna i förskolan, så innebär det att för ungefär 

100 000 barn startar en process på olika nivåer där barnet dokumenteras och eventuellt 

bedöms vara i behov av särskilt stöd. Enligt Björck-Åkesson (2014) framgår av studien 

att det saknas både pedagogisk kompetens och resurser för barn i behov av särskilt stöd 

i förskolan. Det är denna kategori av barn som utgör studiens tema med inriktning på de 

ansökningsprocesser som finns för att få ett tilläggsbelopp.  

 

Olika perspektiv om hur barn definieras vara i behov av särskilt stöd. 

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man påstå att barn i behov uppstår  

i och med att begreppet existerar (Wennerberg, 2010). Därmed har det uppstått en  
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diskurs som inkluderar processer, begrepp och professioner. Utvecklar man då detta 

resonemang vidare blir Börjessons och Palmblads (2003) undersökning om hur barn 

definieras i ett tidsperspektiv ett tydligt exempel för detta påstående. De diskuterar om 

hur barn har definierats relaterat till skolans kontext och dess dubbla uppdrag. Av deras 

undersökning framträdde kraven som ställdes på barnets förmågor och kunskaper att det 

var de utlösande faktorerna till att barnets avvikelse uppstod. Utifrån dessa 

förväntningar visade det sig att samhällets åtgärdsarsenal aktiverade både tjänstemän 

och andra professionella för att korrigera de avvikande. Det blir ytterligare 

problematiskt när skollagens definition av barn i behov av särskilt stöd är otydlig (Lutz, 

2013) och när det inte är reglerat i någon författning om vad som bör ingå i en 

pedagogisk bedömning (Specialpedagogiska skolmyndighet, SPSM, 2016). 

 

Kategorisering och särskiljande i skolans praktik . 

 

Går man vidare i Börjessons och Palmblads (2003) resonemang om att skolans praktik 

konstrueras utifrån samhällets behov, framträder detta också av Stensmo (2007), som 

menar att läroplanen är ett dokument för att styra och kontrollera utbildning. Läroplanen 

återspeglar olika politiska krafters intressen som svarar på vilken kunskap eller värde 

som ska råda i utbildning. Fromm (2003) i sin diskussion om det industriella moderna 

samhället menar att den människosynen som råder grundar sig på marknadsekonomiska 

ideal, behov och värderingar. Ytterligare en radikal samhällskritiker som diskuterar 

industrisamhället och konstruktionen av skolan och dess professioner är Illits (1970) 

som menar att skolan är ett medel som påverkas av marknadens ideal och tjänar dess 

syfte. Lindgren (2014) diskuterar om nutidens trend med kvalitetsmätningar inom den 

offentliga sektorn och skolan, menar att den utvärderingskultur som råder är påtvingad 

av nutidens nyliberalistiska marknadsideal. Hallerstedt (2006) problematiserar i sin bok 

om nutidens samhälle och hur det påverkar barns psykiska ohälsa med tillkommande 

processer som mynnar ut i en senare diagnos. I Skolverkets (2002) utgåva om arbetet 

med barn i behov benämns att det finns kunskap som påvisar att antalet barn i behov av 

särskilt stöd ökar. Orsaker som nämns för detta är förändringar inom skolväsendet som 

var omfattande under 1990-talet och en ekonomisk kris som påverkade stat, kommun 

och människors livsvillkor. Om dessa resonemang skulle stämma så uppstår ett etiskt 

dilemma i att arbeta som specialpedagog eftersom barn i behov av särskilt stöd är ett 

resultat av de normativa krav som ställs på barnen inom förskolan och skolans kontext 

som vilar på marknadens ekonomiska syfte för tillväxt och vinst. Nutidens trend om det 

”livslånga lärandet” och marknadens globalisering är inkluderade i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016).  

 

Genom barns rätt till utbildning riskerar de samtidigt att bli definierade som barn  

i behov av särskilt stöd vilket innebär en risk för att de blir kategoriserade eller 

stigmatiserade (Persson, 2012). Kan skollagens begrepp om utbildning på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet motverka att kategorisering sker och vara motpolen i det 

etiska dilemmat?          

 

Skolverkets (2012) ville i sin promemoria förtydliga begreppen som tillkom i skollagen 
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2010:800, 1kap. 5§ om att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. I dokumentet framgår det att begreppen avses utgöra en metod som gäller för 

alla inom skolväsendet och för alla institutioner som berörs i utbildningssammanhang. 

Innebär det att barn bemöts och bedöms på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

när de definieras som barn i behov i alla processer på de olika utbildningsinstanserna 

och dess verksamhet?  

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Det finns flera studier om hur barn i behov av särskilt stöd i förskolan kategoriseras och 

bedöms men däremot går det inte att finna studier kring bedömningsprocessen om barn  

i behov av särskilt stöd bedöms enligt skollagens kap 1 § 5 på vetenskapligt grund eller 

på beprövad erfarenhet.  

 

I Vetenskapsrådets delårsrapport (2015a), diskuterar Vallberg Roth kring bedömningar  

i förskolan och konstaterar att det saknas forskning om bedömningar i förskolan både  

i nationellt och internationellt sammanhang. Sandberg (2014) som i sin tur diskuterar 

pedagogiskt stöd och metoder för barn i behov utifrån ett gemensamt projekt med andra 

forskare om den pedagogiska verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i förskolan, 

konstaterar att det inte är känt vilka kriterier personalen använder i sin bedömning, dock 

konstaterades det i en delstudie i projektet, att bedömning sker på socialt konstruerade 

grunder.  

 

Studien utgår från att skollagen och särskilt kap 1 § 5 vilken berör all verksamhet  

i förskolan och på olika nivåer. Detta perspektiv kommer i studien att vara relaterad till 

processen om att ansöka tilläggsbelopp för barn som bedöms vara i behov av särskilt 

stöd. Detta kan bidra till en förståelse som kan vara till nytta inför min framtida 

yrkesutövning som specialpedagog eftersom processen är en del i uppdraget för 

yrkesrollen. Det känns oklart, otydligt och man upplever det som att det saknas kunskap 

i frågan om hur skollagens paragraf implementerats i ansökningsprocessen för tilläggs-

belopp. Om studien skapar klarhet kan den kunskap som producerats bidra till att utföra 

uppdraget enligt skollagens intention. Dessutom kan studien bidra till att uppleva 

processen att ansöka om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd som rättfärdig 

och etiskt försvarbart, särskilt när det berör barn i förskolan dels för att det inte finns 

några kunskapsmål och dels för att det är verksamhet och kvalité som ska bedömas 

(Skolverket, 2016).  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om bedömningsprocessen för barn i behov av 

särskilt stöd vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Följande frågeställningar ställs: 

Hur framträder vetenskaplighet eller beprövad erfarenheten i bedömningen för att 

godkänna eller avslå ansökan som handläggs av huvudmans tjänsteman? 

Framträder eller refereras det av pedagogerna i ansökan om tilläggsbelopp till någon 

vetenskaplig kunskap eller beprövad erfarenhet? 
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3 Bakgrund 
 

I det här avsnittet beskrivs olika perspektiv på hur utbildning på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet uppfattats. Avsnittet avslutas med teoretiska utgångspunkter om 

vetenskaplig grund och relationen till det svenska samhället.   

    

Perspektiv om utbildning på vetenskaplig grund 

 

Förskolan och skolan har varit mål för olika reformer som berör allt och alla som är 

involverade i utbildningskedjan. Hur detta har påverkat de olika instanserna kan 

beskrivas och analyseras med Bronfenbrenners ekologiska modell (Jakobsson & 

Nilsson, 2011) från exonivå till mikronivå. En reform som har orsakat diskussioner  

på olika nivåer och av olika professioner var skollagens (2010:800) kap.1 § 5 som 

definierar att all utbildning skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Det är denna reform som ligger till grund för studien i relation till barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan och eventuella specialpedagogiska insatser. 

 

Skolverket (2012) konstaterar i sin promemoria att begreppen vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet har haft stort genomslag i skolverksamheten men det går inte att 

finna uppgifter i dokumentet som styrker detta påståendet. Däremot har diskussionen 

som har förts problematiserat kring hur det förstås implementeras i undervisning och 

forskningssammanhang av skolans praktiker (Kroksmark, 2014). En annan infallsvinkel 

som har framförts av både Eidevald (2013) och Håkansson (2013) är att vetenskaplig 

grund implementeras i det systematiska kvalitetsarbetets process. Persson & Persson 

(2017) försöker förstå begreppen utifrån Skolverkets definition om vad det innebär för 

skolan i praktiken och förhåller sig särskilt kritiska till begreppet om beprövad erfaren-

het. Ahlberg (2013) som i sin tolkning utgår från Skolverkets promemoria menar att 

skollagen gäller i alla utbildningssammanhang och inte enbart undervisning. Begreppen 

anses ligga till grund för att lärare i skolan ska tillföra forskningsresultat i verksamheten 

som en metod i utvecklingsarbetet för att höja kvalitén och bättre kunna möta barnen  

i behov av särskilt stöd.   

 

Studiens syfte är inte att analysera begreppen som vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet utan att se hur tillämpningen av dessa begrepp förhåller sig i relation till 

bedömning av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Därför kommer studien endast 

att utgå ifrån skolverkets definitioner utifrån regeringens prop.2009/10:165. 

Skolverkets definierar i sin websida begreppen som följande: 

 

”Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband  

i tillgänglig relevant forskning.” (Skolverket, 2018d). 

 

”För detta behövs ett vetenskapligt förhållningsätt, alltså en undersökande kultur där 

professionen själva diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar forsknings- 
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resultat utifrån sin erfarenhet och det sammanhang man befinner sig i.” (Skolverket, 

2018d). 

 

”Beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i skollagen. Skolverket definierar,  

i likhet med Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet som kunskap som är genererad vid 

upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. Att en eller ett 

fåtal skolor arbetar på ett visst sätt kan därmed inte benämnas som beprövad erfarenhet 

utan man kan då istället tala om t.ex. lärande exempel. Det finns ingen absolut gräns 

för hur många skolor eller exempel som ska ligga till grund för beprövad erfarenhet. 

Allmänt kan dock sägas att beprövad erfarenhet i likhet med forskningsresultat ska vara 

allmängiltig, generaliserbar och därför överförbar mellan olika skolor.” (Skolverket, 

2018d). 
 

 Teoretiska utgångspunkter om vetenskapligt grund 

 

Molander (1988) som diskuterar vetenskap som disciplin med hjälp av olika perspektiv 

konstaterar vetenskapens makt i det moderna samhället och hur den används för att 

generera tillväxt och ökad välfärd. Oavsett om vetenskap ifrågasätter sig själv genom 

sitt kritiska förhållningssätt framställs den av Molander som en rådande norm och som 

ett resultat av logiska positivismens påverkan. Enligt Comte var det vetenskapliga 

metoder och kunskap som skulle ligga till grund i all mänsklig verksamhet. Mänskligt 

förnuft skulle förhålla sig mer till vetenskaplig kunskap än till beprövad erfarenhet som 

låg till grund inom filosofin. Därmed kan man säga att en brytpunkt uppstod mellan 

filosofin och vetenskapen som karakteriserades av ett vetenskapligt förhållningsätt och 

av vetenskapliga metoder. Comtes positivism utvecklades i senare tid av Wiener-

kretsens definitioner med begrepp som den logiska positivismen eller den logiska 

empirismen. I deras manifest framstår den vetenskapliga kunskapen vara den enda 

sanna sanningen. Vetenskap ansågs bli grunden för ett steg till ett bättre samhälle (a.a.).  

 

Positivismens agentskap över vetenskapen och de vetenskapliga processerna har 

utformat plattformen för vilken kunskap anses vara kunskap. I sin beskrivning om 

vetenskapen utifrån ett historiskt perspektiv diskuteras värdeteorier där en av dessa är 

praktiskt teori (a.a.). Eftersom praktisk teori är en kunskapsform som inte grundar sig  

i vetenskapliga förfaranden enligt vetenskapsakademins normer är den inte erkänd. 

Svenaeus (2009) argumenterar för att praktisk teori är yrkeslivets kunskapsteori, som är 

en annan kunskapsform som inte kan mätas enligt vetenskapens normer. Bohlin (2009) 

diskuterar ”tyst kunskap” som liggandes nära begreppet förtrogenhet vilket ofta används 

i samband med lärarna som en yrkeskategori. Det går inte att utesluta att praktisk teori 

eller om man vill säga ”tyst kunskap” inte utgör en kunskapsform som påverkar 

pedagogernas bedömningsprocess av barn i behov av särskilt stöd. Även om det finns 

argument som skulle likställa denna kunskapsform med begreppet beprövad erfarenhet 

är det svårt att referera till denna kunskapsform i studien som beprövad erfarenhet på 

grund av Skolverkets (2012) definition av just den beprövade erfarenheten. 
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Vetenskaplig grund, en norm i den svenska modellen 

 

Hermansson (2003) beskriver att den svenska modellen karakteriseras politiskt av att 

vara demokratisk och reformistisk med en övertro på att kunskap gör att mänskligheten 

går framåt. Hermansson stödjer sig i sin argumentation för den svenska modellen på tre 

grundläggande element som är kunskap, demokrati och styrbarhet. Det betyder att den 

svenska modellen verkar genomsyras av ett positivistiskt perspektiv som kompletteras 

med en demokratisk människosyn. Ahlberg (2013) i sin tur konstaterar att skolväsendet 

påverkas av de politiska värde som råder som i sin tur påverkar skolan.  

 

3.1 Definitioner om barn i behov och tilläggsbelopp 

 

3.1.1 Definition av barn i behov av särskilt stöd  

 

Studien syftar till att undersöka på vilken vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

barn bedöms vara i vid behov av särskilt stöd. Enligt skollagen 2010:800 om särskilt 

stöd i förskolan, 8 kap § 9 definieras barn i behov enligt följande. 

 

”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”.  
 

När Lutz (2013) beskriver i sin diskussion om hur barn i behov av särskilt stöd 

definieras konstaterar han att barn i behov av särskilt stöd aldrig har blivit klart 

definierat och att barn i behov av särskilt stöd bedöms och definieras ur ett 

vuxenperspektiv där det är barn som utmanar och bedöms utgöra ett problem i 

verksamheten. Andra forskare att nämna som kan styrka detta påstående är både Pallas 

(2011) och Sandberg & Norling (2014).  

 

3.1.2 Definition av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd  

 

I studien används begreppet tilläggsbelopp i samband med bedömningsprocessen vid 

flera tillfällen. Dessutom använder sig studien i sin undersökning av ansöknings-

handlingar för tilläggsbelopp. Enligt skollagen 2010:800 8 kap § 23 är bestämmelsen 

som följande: 

 

”Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. 

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen” 
 

I utbildningsdepartementets lagrådsremiss (2016) som syftar till att säkerhetsställa att 

enskild huvudman får de resurser som behövs för att stödja barn i behov av särskilt stöd 

konstateras att det inte finns några riktlinjer om hur en kommun ska fördela sina medel 
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mellan sina skolor. Vad som menas med omfattande behov definieras det som följande.  

 
”För att tilläggsbelopp ska utgå bör det enligt förarbetena vara fråga om stödåtgärder av 

extraordinärt slag, som inte har koppling till den vanliga undervisningen och som innebär att 

mer betydande resurser måste avsättas för en enskild elevs räkning.” 

(Utbildningsdepartementet, 2016, s.12)  
 

3.2 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras forskning som kan anknytas till begreppen om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt studier som berör bedömningen av 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan.  

 

3.2.1 Forskning om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i utbildning 

 

Forskning som har behandlat skollagens kap 1 § 5 från olika perspektiv är inte lätt att 

finna. Rapp & Segolssons (2017) studie som syftade till att undersöka om hur skolor har 

implementerat lagtexten i sin verksamhet och vilka förutsättningarna som krävs för att 

detta ska kunna genomföras konstaterar att det saknas en övergripande strategi om hur 

skollagens kap 1 § 5 ska kunna implementeras i verksamheten. Därför förutspår de i sin 

artikel att det inte kommer ske någon synlig förändring i skolans verksamhet. De är 

kritiska till hur reformen har genomförts och beskriver lagtextens process som ett ”top-

down” -beslut som inte har gett möjlighet till gemensam förståelse mellan lärare som 

huvudmän. Eftersom de inte finner att en övergripande strategi har funnits anser de att 

det inte heller är möjligt att utvärdera om reformen har varit en framgångsrik faktor 

inom utbildning.  

I sin diskussion argumenterar de för att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan 

vara till stöd och underlätta för läraren i sin undervisning att motivera och engagera 

eleverna utifrån deras behov. Detta kan i sin tur resultera till bättre resultat enligt Rapp 

& Segolsson. Att det inte råder en konsensus om vad som menas med vetenskapligt 

grund enligt bland annat Persson & Persson (2017), Ahlberg (2013), Kroksmark (2014), 

Lopez, Salas & Flores (2005) kan man problematisera över och om tillämpningen av 

vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet verkligen skulle bidra till att färre barn 

bedömdes vara i behov av särskilt stöd? 

     

Cervantes (2016) undersöker i sin forskningrapport hur vetenskapligt grund och 

beprövad erfarenhet tolkas och implementeras i verksamheten från ett organisatoriskt 

perspektiv. Studien grundar sig dels på hur förskolechefer och hur ledningsstödet till 

förskolecheferna upplever begreppen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

i verksamheten. Deras upplevelse var att vetenskaplig kunskap är en faktor för ökad 

kvalité och professionalitet. Vetenskaplig kunskap bedömdes som objektiv kunskap. 

Det finns delar i rapporten där det framstår som att ett vetenskapligt förhållningsätt 

finns inom förskolans fält, men sammanfattningsvis konstaterar Cervantes att det råder 

brist på att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förekommer i förskolans 

verksamhet. 

  

Insulander & Svärdemo Åberg (2014) konstaterar i sin studie om förskolans uppdrag, 

relaterat till det systematiska kvalitetsarbetet och bedömningskulturen som råder att 

förskolan influeras av en mängd olika oförenliga tankestilar. I studien finner de olika 

influenser som har berört förskolans verksamhet och att dessa kan anses representera 

tankestilar av förskolans pedagoger som tankekollektiv. Tankestilar inom förskolan som 
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blev synliga i deras observationer var influerade av ett utvecklingspedagogiskt och på 

senare år av Reggio Emilia med grunden i ett postkonstruktionistiskt perspektiv.



  
 

9 
 

Studiens konklusion var att tankekollektiv och tankestil påverkar förskolans verksamhet 

både i de lärande och i de pedagogiska processerna. Man kan då fråga sig om processen 

i att bedöma och ansöka för barn i behov grundar sig mer på pedagogernas tankestil som 

tankekollektiv än på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Frågeställningen 

stärks ytterligare av Persson & Persson (2012) studie om Essinge kommuns process att 

förändra sin skolverksamhet. Rådande tankestil av skolans tankekollektiv motverkade 

både förändring och utveckling. De visade sig i studien att tillämpandet av vetenskaplig 

grund i form av ett forskningsbaserat arbetssätt i skolans verksamhet minskade antalet 

elever som var i behov av särskilt stöd. Lärarna använde sig av forskningresultat som 

ledde till att bland annat att specialklasserna avskaffades och att dessa elever inkludera-

des i den ordinarie undervisningen. Lärarna som höjde sin kompetens utifrån 

forskningsresultat bidrog att förändra undervisningen och öka elevernas motivation och 

intresse.       

 

Westling Allodi (2014) diskuterar i sin artikel att de saknas kunskap om hög-begåvade 

barn i skolan för att just möta dessa barn med risk att de kan kategoriseras som barn i 

behov av särskilt stöd. Allodi som refererar till Stålnackes studie om högbegåvade barn 

nämner att samtliga av de intervjuade högbegåvade eleverna uppfattade sin skolgång att 

den hade fungerat dåligt. Westling Allodi uppmärksammar i sin artikel att barn kan 

bedömas vara i behov av särskilt stöd på subjektivt normativa grunder. Däremot antyds 

det i artikeln att forskning och vetenskaplig kunskap kan minska definierandet av barn 

som är i behov.      

 

Brodin & Renblad (2014) undersökte i sin studie om specialpedagoger behövs eller inte 

inom förskolan. Av studien framgår behovet av att specialpedagogen i sin roll förmedlar 

både vetenskaplig kunskap och vetenskapligt förhållningsätt på grund av pedagogernas 

kompetensbrist på dessa områden. Specialpedagogen anses vara nödvändig i förskolans 

verksamhet som stöd för förskolans pedagoger om dessa ska kunna stödja barn med 

olika svårigheter. Även om studiens omfattning är begränsad, framträder det i studien 

att de råder brist på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet hos pedagogerna. 

Detta framgår av intervjuerna i termer av osäkerhet och ovilja för att upprätta handlings-

planer. Förutom ovissheten som råder hos pedagogerna nämns också otydligheten kring 

ämnet bedömning av barn i förskolan. 

 

3.2.2 Forskning om bedömning av barn i behov av särskilt stöd 

 

Tidigare forskning om barn i behov av särskilt stöd påvisar att det är en konstruktion 

som uppstår i en utbildningskontext, något som bekräftas av flera forskare. Dessutom 

konstaterar de att förskolans pedagogiska tradition karakteriseras av att vara påverkad 

av ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och på senaste år också av ett sociokulturell 

och social konstruktionistiskt perspektiv på lärande i förskolan och dess styrdokument 

(Nordin-Hultman, 2004; Vallberg Roth, 2010; Insulander & Svärdemo Åberg, 2014).  

Av Lutz (2006, 2009), Pallas (2011) Sandberg et al. (2010) studier framgår det att det 

avvikande barnet (barn i behov av särskilt stöd) konstruerats i förskolans praktik. Även 

om de förekommer skillnader i de metoder de använder i sina studier kommer de fram 

till samma slutsats. Barn bedöms utifrån kriterier som grundar sig på förväntningar och 

krav som utgör en normativ ram i förskolans praktik. Av deras studier kan man läsa att 

den normativa ramen kan vara ett resultat som orsakas av organisatoriska strukturer 

eller av det pedagogiska perspektivet som råder. I Lutz och Pallas studie framträder 

tydligt hur det utvecklingspsykologiska perspektivet har påverkat förskolans praktik och 

hur det påverkar bedömningsprocessen. En annan konklusion av deras studier är att 



  
 

10 

problemet har ålagts barnet. Björck-Åkesson (2014) uppger i siffror pedagogernas egen 

bedömning av barnet i behov av särskilt stöd när hon diskuterar om specialpedagogik  

i förskolan. Siffrorna grundar sig på ett gemensamt och omfattande projekt (PEGS) som 

undersökte den pedagogiska verksamheten för barn i behov av särskilt stöd i förskolan.  

Personalen uppgav att barnen i behov av särskilt stöd utgjorde ca 20%, men endast 4% 

av barnen hade en diagnos och var identifierade med funktionshinder. De återstående 

16% definierades som barn i ”gråzonen” och som kan förstås som barn med olika 

svårigheter utan någon särskild diagnos.  

 

Sandberg & Norling (2014) konstaterar utifrån studien PEGS:s resultat att det saknas 

metoder och dokumentation om metoderna som barn i behov får stöd av. Cook (2004) 

som problematiserar om hur barn bedöms, syftar med sin artikel till att skapa ett 

underlag för bedömning av barn i behov med mild funktionsnedsättning i barnets 

naturliga miljö. Metoden som beskrivs grundar sig i läroplanens intention att integrera 

barn med milt funktionshinder i verksamheten. Metoden är till för att pedagogen ska 

kunna stödja barnet under verksamheten. Metoden som bygger på dokumentation och 

systematisk kartläggning, ger mycket goda kunskaper om barns utveckling som är 

avgörande för att en bra bedömning ska kunna ske. Man kan då fråga sig om inte en 

sådan modell eller liknande skulle bidra till att dels bedöma barns behov av särskilt stöd 

och dels utveckla stöd metoder för barnet eftersom just den vetenskapliga kunskapen 

anses grundläggande och efterfrågas i bedömningsprocessen? 

 

Vallberg Roth (2015) konstaterar i Vetenskapsrådets rapport att det existerar olika 

metoder och att det förekommer olika bedömningar i förskolan som inte endast berör 

verksamheten utan också barnet. I rapporten konstaterar Vallberg Roth avsaknaden av 

forskning kring bedömningen i förskolan och efterlyser mer forskning  

i ämnet. Vallberg Roth (2014) diskuterar i sin artikel bedömningen av barn i förskolor 

och kringliggande dokumentation och finner att bedömning av barn är en pågående 

process som är synlig i förskolans dokumentation. Detta samtidigt som att det förutom 

förskolans dokumentation förekommer olika verktyg i förskolan som bedömer barnens 

förmågor. Vallberg Roth diskuterar också de olika bedömnings former som framgår  

i studien och presenterar transformativ bedömning som en modell för bedömning  

i förskolan som syftar på barnets utveckling i balans med förskolans dokument. Man 

kan fråga sig om bedömningarna som görs vilar på ett vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet eller om de vilar på socialt konstruerade grunder?       

 

Lopez, Salas & Flores (2005) undersökte i sin studie genom screening de spansktalande 

barnens språkförmåga med ett specialpedagogiskt underlag vilket resulterade till att de 

spansktalande barnen bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Forskarna var kritiska till 

resultatet som framträdde och ifrågasatte bedömningsunderlaget som var utifrån ett 

medicinskvetenskapligt perspektiv. I studien samverkade de med barnens vårdnads-

havare och provade en modell kring barnets språk som var relaterat till en kulturell 

kontext. Deras studie ifrågasatte rådande syn på bedömning av det flerspråkiga barnets 

språk eftersom dem ansåg att språket och dess bruk är relaterad till en kulturell kontext 

och inte endast är en språklig förmåga för sig. 

 

Sammanfattning: Det går inte att finna forskning om ämnet kring vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet eller inom skolforskningen om vad vetenskaplig grund innebär 

och hur det har implementerats. Forskningen om bedömning av barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan är inte omfattande. När det gäller forskning om bedömning av barn i 

behov relaterat till skollagens begrepp om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
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går det inte att finna något underlag. Detta kan vara en faktor som kan påverka 

diskussionen av studiens resultat och analys. 

 

3.2.3 Skolinspektionens granskningsrapporter om förskolan 

 

I det här avsnittet avses att presentera Skolinspektionens granskningsrapporter om 

förskolan och dess verksamhet som också berör arbetet med kategorin av barn i behov 

av särskilt stöd. Skolinspektionen (2017a) konstaterar i sin granskning kring förskolans 

arbete med barn i behov av särskilt stöd bland annat att i två tredjedelar behöver arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd utvecklas. Av beskrivningen som följer om vad som 

saknas i förskolornas arbetssätt kan det förstås som att arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd vilar på en ovetenskaplig grund. Bristerna som nämns berör förskolornas 

dokumentation, analys, uppföljning, utvärdering och handlingsplan vilket tyder på att de 

flesta förskolorna i arbetet saknar ett vetenskapligt förhållningsätt. Däremot framträder 

för den andelen av förskolor som bedöms ha ett välfungerat arbete framträder att barnet 

är inkluderat och får sitt stöd i verksamheten och arbetet beskrivs vila på vetenskapliga 

grunder.  

 

Skolinspektionen (2017a) föreslår att förskolor som saknar ett fungerande arbetssätt 

vidtar åtgärder för att höja sin kvalité. Förskolechefen som har det yttersta ansvaret för 

att tillgodose alla barns behov uppmanas att skapa förutsättningarna till reflekterande 

kollegiala samtal i uppdraget kring barn i behov relaterade till förskolans styrdokument 

och att systematisera det pedagogiska arbetet rörande barn i behov av särskilt stöd för 

att pedagogerna ska få relevant kompetensutveckling och stöd i form av bland annat 

handledning. Rapporten berör huvudmännens stora ansvar för att förskolecheferna bör 

ges förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.  

 

Skolinspektionens delårsrapport II (2017b) som granskade bland annat kommunala 

huvudmäns ansvar för förskolans kvalité och måluppfyllelse framkommer det att det 

finns brister hos 10% av de kommunala huvudmännen i sin resursfördelning. Vidare 

nämns det att i två tredjedelar av kommunerna saknas det ett resursfördelningssystem 

och endast ett fåtal kommuner avser inför ett sådant system. 
 

Av skolinspektionen (2011) framgår att det finns endast en rapport som granskar bedömnings-

processen av barn i behov av särskilt stöd. Det är en granskning om kommunernas handläggning 

och utredning om barn i särskolan. I den rapporten konstaterar skolinspektionen allvarliga 

brister i utredningsarbetet som resulterade i att barn fick sin rätt till utbildning tillgodosedd  

i segregerade skolformer. 

  

Sammanfattning: Av Skolinspektionens rapporter som har granskat förskolans verksamhet och 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd anknyts inte till begrepp som vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Däremot kan arbetssättet i de välfungerande förskolorna likställas vid att 

det vilar på ett vetenskaplig grund enligt skolverkets definition. Förutom att det uppstår en oro 

för att barn inte får det stöd de är i behov av på grund av brister i resursfördelningssystemet 

kan man fundera över om det inte saknas ett perspektiv på både vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet både i arbetet med och i resursfördelning till barn i behov av särskilt stöd.  
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4 Teoretiskt ramverk 

 

Ahrne & Svensson (2015) anser att teori utgör en nödvändighet som både förklarar och 

skapar förståelse. Variationen på teorier förklaras vara ett resultat av att det råder olika 

seende på ett fenomen. För att underlätta förståelsen om teorier jämförs dessa med ett 

par glasögon som vi använder oss för att se och förstå världen. Speciellt i akademiska 

sammanhang såväl som i forskning utgör teorier ett perspektiv för att analysera och för 

att diskutera empirin (dataunderlag). Valet för att använda Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori i studien grundar sig dels på att den upplevs dialektisk i sitt perspektiv men 

också för att den känns användbar i studien under analys och diskussionsprocess. 

 

4.1.1 Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

 

Bronfenbrenners ansåg att barn utvecklas i ett relationellt perspektiv. Barnen skapade 

sin förståelse i samspel med miljön. Med miljö definierade Bronfenbrenners inte endast 

barnets närmiljö men miljöer som samspelar, påverkar och interagerar med barnet och 

barnets närmiljö. Bronfenbrenners utvecklade utifrån sin ontologiska ståndpunkt en 

teori som var antinormativ till den rådande utvecklingspsykologiska diskursen som hade 

sin fokus på individen (Jakobsson & Nilsson, 2011). Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori avspeglas i en modell som kommer att användas i analysen som synliggör 

hur de olika miljöer och faktorer interagerar och har ett dialektiskt förhållande med 

barnet (figur 1).  

 

 

                                  
 
                                               Figur 1. Bronfenbrenners ekologiska modell.      
 

Bronfenbrenners ekologiska modell grundar sig på fyra sammanhängande nivåer.  

I centrum är barnet i sin relation med de som är närmast barnet och påverkar dess 

uppväxt dagligen där denna nivå definieras som barnets mikrosystem. Interaktion och 

de samspel mellan barnet och miljöerna som är inkluderade i mikrosystemet definieras 

som mesosystem. Utanför barnets närmiljö finns faktorer som påverkar barnet i sin 

utveckling både direkt och indirekt där dessa definieras som exo och makrosystem. 

Exosystemet beskrivs vara utanför barnets närmiljö men innefattar faktorer som 

påverkar de som är i barnets närmiljö direkt och barnet indirekt. Med makrosystem 

definieras den övergripande faktorn som påverkar samhället i sin helhet. Kronosystemet 

som Bronfenbrenners inkluderar i sin teori avser att tiden utgör en faktor som påverkar 

barnet i sin utveckling (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Barn i behov av särskilt stöd som begrepp uppstår på ett makrosystem som definierar 

och styrprocesser på ett övergripande plan genom lagtext och styrdokument. Inom 

makrosystemet finns de institutioner, organisationer och tjänstemän som påverkar det 

enskilda barnet. Makronivån i sin tur påverkar nästa nivå som är exosystem (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). Studien avser i sin undersökning inhämta data och studera både på 

denna nivå och nästa som är barnets mikrosystem om bedömningsprocessen vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

4.1.2 Skolverkets begrepp om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 

I Skolverkets (2012) promemoria kan man läsa att utbildning baserad på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet berör alla och alla nivåer inom skolväsendet. I studien 

kommer begreppet vetenskaplig grund med sin definition (sid 4) att vara en bärande 

teoretisk utgångspunkt. Vetenskaplig grund kommer i studiens analys och diskussion att 

förstås och användas likställt med vetenskapligt förhållningsätt enligt Skolverket och 

kommer att vara en egen kategori. Däremot kommer vetenskaplig kunskap att vara en 

annan kategori som blir likställt med begreppet faktakunskaper. Beprövad erfarenhet 

kommer inte att användas som teoretisk utgångspunkt i studien för att Skolverkets 

definition upplevs otydlig för att förstå och applicera i studien.     

 

4.1.3 Specialpedagogiska perspektiv   
 

Barn i behov särskilt stöd är ett kunskapsområde inom det specialpedagogiska fältet. 

Inom specialpedagogiken råder det olika perspektiv beroende på vilket eget perspektiv 

som pedagog eller specialpedagog använder vilket har pedagogiska konsekvenser för 

barnet (Moira Von Wright, 2002). I följande avsnitt redogörs för de perspektiv som 

främst förekommer inom området. Nedan kommer också de överordnade perspektiven 

inom nordiskt specialpedagogisk forskning att presenteras. 

 

Ahlberg (2013) som diskuterar specialpedagogik utifrån tre dimensioner (ideologiskt, 

teoretiskt och i sin praktik) beskriver de olika perspektiven och dess implikationer som: 

 

Individperspektivet utmärker sig i att man ser svårigheterna hos barnet. I och med detta 

blir det barnet som äger problemet och som sedan ska hjälpas med olika åtgärder för att 

komma över sina svårigheter. Andra begrepp för detta perspektiv som förekommer 

inom specialpedagogiken i Sverige är kompensatoriskt eller kategoriskt perspektiv.  

Det individrelaterade perspektivet har en lång tradition med ursprung ur de medicinska 

och psykologiska disciplinerna som medför diagnostiserande och kompensatoriska 

metoder för att förebygga svårigheterna (Ahlberg, 2013) 

 

Relationella perspektivet kännetecknas av synen på att svårigheter uppstår i relation till 

en kontext det är inte något som individen har med sig men skapas. Därav ligger fokus 

på olika faktorer och på olika nivåer där interaktion och samspel sker mellan barnet och 

miljön. Svaren på dessa svårigheter som uppstår söks i olika pedagogiska, sociologiska 

och filosofiska discipliners förklaringsmodeller (Ahlberg, 2013).  

 

Kritiska perspektivet enligt Ahlberg (2013) intar ett ifrågasättande perspektiv av special-

pedagogiken eftersom svårigheterna som uppstår är relaterade till organisatoriska och 

diskursiva faktorer. 
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I friktionen mellan de ovannämnda perspektiven har dilemmaperspektiv uppkommit 

som introducerades av Nilholm. Dilemmaperspektivet beskrivs ligga i det förhållande 

som uppstår mellan de val som pedagogerna gör i verksamheten i relation till de 

motsättningar som existerar inom utbildningssystemet (Persson, 2013). 

 

Två teoretiska utgångspunkter som kommer att användas i analysprocessen blir det 

relationella och det kategoriska specialpedagogiska perspektivet. Valet för att inte 

använda dilemmaperspektivet som teoretisk utgångspunkt är för att det upplevs svårt att 

analysera utifrån detta perspektiv enbart utifrån ansökningshandlingarnas text som 

underlag. Detta skulle kunna vara möjligt om underlaget sammtidigt hade tillgång till 

intervjuer av olika pedagoger men detta blev inte möjligt i studien. 

    

Persson (2013) synliggör i sin tabell nedan skillnaderna som finns mellan de relationella 

och kategoriska perspektiven och de pedagogiska konsekvenserna och hur dessa 

påverkar barnet i sitt lärande. 

  

 

 
 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning om 

pedagogisk kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning till skilda 

förutsättningar för lärande 

hos elever 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Orsaker 

till 

specialpedagogisk

a 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i 

mötet med olika 

företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på 

annat sätt 

individbundna 
Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska 
åtgärder 

Elev, lärare och 

lärandemiljö 

Eleven 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 
 

Tabell 1. Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval (Persson, 2013. s.160) 
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5 Metod 

 

Det här kapitlet beskriver val av metoder, tillvägagångsätt, etiska övervägande samt 

metoddiskussion. 

 

Studiens syfte har varit att undersöka om bedömningsprocessen för barn i behov av 

särskilt stöd grundar sig på ett vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från två 

olika nivåer. Genom huvudmans exosystem (Jakobsson & Nilsson, 2011) i form av 

utbildningsförvaltningens enhet för barn i behov av särskilt stöd och förskolan som 

mikrosystem (a.a.). 

 

5.1.1 Design. 

 

Studien har använt sig av både av kvalitativa och kvantitativa metoder. Anledningen för 

att använda kvalitativa metoder som i studien utgörs av intervju och textanalys är utifrån 

Ahrne & Svensson (2015) beskrivning av de fördelar dessa metoder har. Fördelar med 

ett kvalitativ ansats är att man kommer närmare objektet man undersöker vilket kan ge 

en djupare förståelse. Det ger också en större rörelsefrihet i forskningsprocessen och att 

analysmodellen dessutom ställer andra krav för att resultatet ska vara trovärdigt. 

Anledning för att använda kvantitativa metoderna för insamlingen av det empiriska data 

har varit för att kunna se omfattningen av fenomen och samband mellan olika fenomen 

som kvalitativa undersökningar kan bidra med enligt Tufte (2011). Insamling av 

studiens data har skett både på exonivå och mikronivå från två olika kommuner med 

syfte att kunna jämföra resultat och undersöka om de uppstår skillnader.   

 

5.1.2 Kvalitativ metod 

 

I dem kvalitativa metoder har studien haft tillgång till information från två kommuner. 

Från Kommun A har studien haft tillgång till fem maskerade ansökningshandlingar för 

tilläggsbelopp och andra stöd dokument som används i bedömningsprocessen av barn  

i behov av särskilt stöd som underlag för textanalysen. Stöd dokumenten är tillgängliga 

för pedagogerna via utbildningsförvaltningen (bilaga 11.4 & 11.5). Under textanalysen 

skapades kategorier både utifrån pedagogernas beskrivningar av barnet som medföljde 

ansökningsdokumenten och de övriga dokument som använts med stöd av grundad teori 

(Hartman, 2001). 

 

Efter textanalysen av dokument och svar från utbildningsförvaltningen från Kommun A 

efterlystes intervjuer med pedagogerna som har ansökt tilläggsbelopp eller förskolechef 

som har det yttersta ansvaret för att barn får det stöd de är i behov av. Detta för att få en 

djupare förståelse av processen och minimera risken för misstolkningar men tyvärr gick 

detta inte att genomföra. Av de 13 förskolecheferna var det ingen som visade intresse 

för att delta som urval.      

 

Från Kommun B genomfördes en intervju av två personer samtidigt. En förskolechef 

tillsammans och en t.f. biträdande utbildningschef som är också samordnare för barn -

elevhälsa samt utredare. Före intervjun skickades fem fingerade ansökningshandlingar 

för tilläggsbelopp till respondenterna eftersom sådana ansökningshandlingar inte 

förekom i de kommunala förskolorna. De fingerade ansökningshandlingar bestod av 

pedagogiska kartläggningar av fiktiva barn som bedömdes vara i behov av särskilt stöd. 

Barnen framställdes med liknande problematik som framträdde av underlaget från 

Kommun A och kartläggning berörde verksamhet, grupp och individnivå. Intervjun 
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inledes med diskussion kring ett av dokumenten som följdes upp med frågor som var 

förberedda i förväg. Intervjun ljuddokumenterades samtidigt som det antecknades 

centrala fraser ifall något tekniskt oförutsett skulle inträffa. Intervjun har avlyssnats 

återkommande för att inleda tolkningsarbetet i en tidig fas och transkriberades för att 

bättre lära känna materialet som enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015) fördjupar 

både analys och tolkningsprocessen. 

 

5.1.3 Kvantitativ metod 

 

Med kvantitativa metoden var syftet att tillföra studien data både från kommunal och 

nationell nivå om barn i behov av särskilt stöd, med diagnos och utan diagnos. Detta för 

att kunna jämföra om det dels fanns något samband mellan kommunerna men också för 

att kunna jämföra om olika kommuners personaltäthet utifrån pedagogernas utbildning 

kunde vara en faktor som påverkar bedömning processen.  

Till Kommun A skickades först ett frågeformulär till utbildningsförvaltningens enhet 

som handlägger ansökningshandlingar för tilläggsbelopp som syftade att tillföra studien 

med sekundära data. Efter frågeformulärets svar skickades ett mejl med kompletterande 

intervjufrågor eftersom det uppstod nya frågor både utifrån enhetens svar men också av 

de dokument som enheten har till förfogande som stöd för pedagogerna. Intervjufrågor-

na skickades och besvarades genom mejl eftersom det var brist på tid från enhetens sida.  

 

5.1.4 Data översikt  

 

I tabellen redovisas insamlingen av studiens underlag från utbildningsförvaltningarna. 

 

Respondenter Data Antal 

Kommun A Ansökningshandlingar 

Enkät  

Kompletterande frågor 

Stödmaterial för pedagogisk kartläggning 

Stödmaterial för handlingsplan  

5. 

1. Bilaga 11.2 

1. Bilaga 11.3 

1. Bilaga 11.4 

1. Bilaga 11.5 

Kommun B  Intervju (förskolechef och utbildningschef) 

Stödmaterial för pedagogernas arbetsgång 

Stödmaterial för pedagogisk kartläggning 

Pedagogiskt stödmaterial ”Pedagogisk pussel” 

1. 

1. Bilaga 11.8 

1. Bilaga 11.9 

1. 

 
Tabell 2. Matris för redovisning av datainsamlingen. 
 

5.1.5 Urval  

 

Med stöd av Skolverkets statistik om årsanställda utifrån utbildning fann jag två 

kommuner som skilde sig avsevärt (ca 50%) mellan andelen anställda förskollärare, 

samtidigt som befolkningsmängden i kommunerna var likvärdiga. Informationsbrev 

skickades till dessa båda kommuners utbildningsförvaltningar med mejl (bilaga 11.1).  

 

Den ena Kommunen som benämns i studien som A svarade med kort varsel och var 

positiva att delta. Den andra Kommunen som benämns B kontaktades efter en längre tid 

på grund av att den första respondenten som kontaktades som också hade högre andel 

förskollärare men lika många invånare valde att inte delta. I Kommun B skickades 

informationsbrevet till t.f. biträdande utbildningschef via mejl och inom kort bokades 

tid för en intervju.  
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I början av studien var pedagogernas utbildning en variabel som relaterades av mig till 

förskolans kvalité och likvärdighet (Vetenskapsrådet, 2015b, Skolverket, 2015) och kan 

förstås vara viktigt i arbetet för barn i behov av särskilt stöd (Björck-Åkesson 2014).  

I efterhand kom skillnaderna i bedömningsprocessen vara det viktiga för urvalet och 

studiens frågeställning på vilken vetenskaplig grund vilar bedömning av barn i behov av 

särskilt stöd. Oavsett om grund principen förändrades redovisas andel förskollärare för 

dem båda kommunerna i tabell 4a-b.  

 

          
 
Figur 4a. Andel årsanställda pedagoger utifrån utbildning   Figur 4b. Andel årsanställda pedagoger utifrån utbildning 

enligt skolverkets statistik 2017 för Kommun A.                    enligt skolverkets statistik 2017 för Kommun B. 
 

5.1.6 Forskningsetiska övervägande 

 

I det här avsnittet redogörs för  hur de fyra kraven som finns enligt Vetenskapsrådet 

(2017) som avser att skydda och respektera den som deltar i ett forskningssammanhang 

har beaktats och vilka övervägande som har gjorts under studiens process.   

 

Informationskravet innebär att deltagarna informerades om studiens syfte. För att uppnå 

detta krav skickades ett informationsbrev (bilaga 11.1) med mejl för att ge information 

både om studiens syfte och frågeställningar men också av de metoder som studien avsåg 

att använda sig av i sin undersökning för att processen skulle vara både tydlig och ge 

respondenten möjligheten att delta. Efter ett accepterande svar skickades underlag vars 

syfte var att inte verka påtryckande. 

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar har rätten att själva välja sitt deltagande. För 

att uppfylla kravet nämndes detta i informationsbrevet. Däremot framgick det inte klart i 

informationsbrevet att man kan avbryta sitt deltagande vilket skulle accepteras utan 

några invändningar. Studien kommer att delges till respondenterna innan publicering 

och eventuella synpunkter kommer att redovisas på bilaga 11.9 för att tillrätta denna 

brist.  

Konfidentialitetskravet syftar på att skydda deltagandes identitet och anonymitet. Att 

anonymitet kommer att gälla i studien framgick i informationsbrevet. Eftersom delar av 

undersökningsmaterialet var sekretessbelagda dokument framfördes det i ett tidigt 

skedde i informationsbrevet att undersökningen skulle vidta åtgärder för att inte kunna 

identifiera någon i dokumenten. Att läsa en persons text som handlar om en tredje 

person utan dennes samtycke kändes dessutom som en kränkande handling. Dessutom 

har samtliga dokument som har refererats i studien maskerats för att ingen person ska 

kunna identifieras. 

 

Nyttjandekravet avser att informera de som deltar i studien hur resultatet kommer att 

användas. I informationsbrevet sades att studien var en kurs uppgift som sedan skulle 



  
 

18 

publiceras i databasen Diva och skulle bli en offentlig handling.    

 

5.1.7 Metoddiskussion 

 

I problematiseringen om vad som skulle kunna göras annorlunda för att studiens 

sammanfattning skulle vara mer tillförlitligt är studiens underlags kvalité avgörande.  

  

För tillgång av nationella data om barn i behov kontaktades per mejl Statistiska central 

byrån (SCB), Skolverket och Skolinspektionen. Det gick inte via denna väg att finna 

någon statistik om barn i behov av särskilt stöd i förskolan både på nationell (exo) nivå 

eller på kommunal (meso) nivå. Denna brist på uppgifter bidrar till att hypotesen om hur 

många barn är i behov av särskilt stöd i studiens inledning kvarstår samtidigt som de har 

begränsat studiens undersökning. Det har inte varit möjligt att jämföra om de olikheter 

som finns mellan kommunernas pedagogiska syn påverkar antalet barn i behov. 

 

Resultatanalysen från Kommun B skulle upplevas vara mer trovärdig om pedagogernas 

underlag från det pedagogiska pusslet och från arbetsgången med barn i behov för 

utökad stöd skulle vara tillgänglig i studien. Jämförelsen mellan de två kommunerna är 

inte likvärdig eftersom underlagen inte är likvärdiga. Men samtidigt bidrar skillnaderna 

som finns i processerna om att bedöma barn vara i behov av särskilt stöd en utmaning 

att problematisera vidare hur barn kan få sin rätt till stöd utan att definieras vara i behov. 

Dessutom bekräftar skillnaderna det som Insulander & Svärdemo Åberg (2014) 

konstaterar i sin studie att det råder olika oförenliga tankestilar i förskolans praktik. 

 

Under studien uppstod det vid flera tillfälle en oro om att studiens ämne skapade en 

osäkerhet både hos mig och respondenterna. För egen del orsakades detta genom att det 

inte fanns forskning inom studieområdet att tillgå eller tydlig kunskap kring begreppen 

vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet. De är inte etablerade begrepp i den 

pedagogiska verksamheten (Rapp & Segolsson, 2017) och särskilt inte inom förskolan 

(Cervantes, 2016) och ännu mindre i relation till bedömningsprocessen om barn i behov 

av särskilt stöd. Detta kan ha påverkat formuleringarna av studiens frågor som kan ha 

uppfattats som normativa eller kritiska och har kanske till och med bidragit till att det 

saknas intervjuer från kommun A som påverkar underlagets omfattning vara begränsat.     
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6 Resultat och analys 

 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys i tre teman utifrån studiens teoretiska 

ram. Studiens syfte har varit att undersöka om bedömnings-processen för barn i behov 

av särskilt stöd vilar på vetenskaplig grund och i så fall hur detta framträder i de 

handlingar och processer av pedagoger och tjänstemän använder på olika nivåer. 

 

Resultatet grundar sig på underlaget från de båda kommuner som kommer i texten att 

benämnas som Kommun A och B. Underlaget utgörs av stödmaterial för pedagogerna i 

bedömningsprocessen, ansöknings handlingar om tilläggsbelopp från enheten som 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd från utbildningsförvaltningen i Kommun A 

och en intervju med en förskolechef tillsammans med t.f. biträdande utbildningschef 

som är också samordnare för barn och -elevhälsa och utredare i Kommun B.  

Resultatet av de två Kommunerna redovisas var för sig däremot sker analysen av 

resultat i ett gemensamt avsnitt för varje tema. Analysen sker utifrån studiens syfte, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 

6.1 Resultat och analys om bedömningsprocessen om barn i behov av särskilt stöd 

 

I det här avsnittet redovisas resultatet av underlaget som berör arbetet med att ansöka 

om tilläggsbelopp både från utbildningsförvaltningens svar från frågeformuläret, de 

kompletterande frågorna och pedagogers ansökningshandlingar för tilläggsbelopp från 

kommun A. För Kommun B redovisas resultatet av den gemensamma intervjun med 

förskolechef och t.f. utbildningschef. För att tydliggöra i resultatet vem som svarar 

kommer förskolechefens citat att redovisas med (F) och utbildningschefens med (U). 

 

6.1.1 Resultat – Bedömningsprocess om barn i behov av särskilt stöd Kommun A 

 

I kommunen ansöks tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd av förskolor med 

kommunal och privat huvudman. I figur 5 redovisas antal ansökningar under ett treårs- 

period och antal beviljade ansökningar för 2017. För tidigare år saknas det information. 

 

 

 
Figur 5. Antal ansökningar per termin    och antal beviljade    

 

Av utbildningsförvaltningens uppgifter som redovisas i figur 6 framträder skillnaden 

mellan antalet ansökningshandlingar för tilläggsbelopp som avser pojkar respektive 
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flickor. Det är nästan tre gånger fler pojkar som bedöms vara i behov av särskilt stöd.   

 

 
Figur 6. Andel ansökningar för tilläggsbelopp utifrån kön. 

 

Med pedagogernas ansökan om tilläggsbelopp till utbildningsförvaltningen, medföljer 

både en pedagogisk kartläggning och en handlingsplan som syftar på att beskriva de 

extraordinära insatserna som barnet är i behov av i sitt lärande och utveckling. För ett av 

barnen som det har ansökts tilläggsbelopp för finns det ett utlåtande från BUP, två barn 

är under utredning, för ett annat barn har pedagogerna föreslagit vårdnadshavarna att 

kontakta BUP och för det femte barnet har BVC kontaktats. Stödmaterialet, som är till 

för att stödja pedagogerna i processen för den pedagogiska kartläggningen (bilaga 11.4) 

påvisar att det berör tre olika nivåer. Verksamhet, grupp och individ. Av dem fem kart-

läggningarna redovisas i figur 7 andel text som ägnas åt respektive nivå av pedagogerna 

under sin utredning. 

  

    
                   Figur 7. 1.Verksamhetsnivå 2.Gruppnivå 3.Individnivå. 

 

På verksamhetsnivån redovisar pedagogerna förskolan, avdelning som barnet vistas på 

antal barn, pedagoger och barnet. Utbildningsförvaltningens stödmaterial syftar till att 

pedagogerna ska problematisera kring hur de samarbetar kring barnet och hur miljö 

anpassas till barnet. Det går inte att finna något problematiserande kring pedagogiska 

anpassningar av miljön för att möta barnet i behov och i de fall barnet har fått tilläggs-

belopp refereras det till det extra stöd som barnet har. I beskrivningarna inom denna 

nivå framträder tydligt barnet och barnets svårigheter som problemet som i följande 

17%

16%67%

Pedagogiska kartläggningens omfattning på 
Verksamhet - grupp och individnivå.

1 2 3
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exempel. 

”D är en utåtagerande (benämns utifrån kön) som ofta skriker och är ledsen. Vi 

upplever att D trivs hos oss men att han har svårt med förändringar och motgångar och 

att ha många barn omkring sig.”  

 

På gruppnivå syftar utbildningsförvaltningens stödmaterial till att pedagogerna ska 

reflektera om hur verksamheten har anpassats till barnet och vilka pedagogiska metoder 

som pedagogerna använder sig av. I tre av de fem dokumenten har barnet tilläggsbelopp 

sen tidigare. I alla dokument nämns det av pedagogerna att anpassning av verksamheten 

sker genom att man delat in barnen i mindre grupper som resulterar till att det under-

lättar för barnet att delta i förskolans verksamhet.  

”Vi delar gruppen under fm och delar em. Vi kan se att C kommunicerar mer i mindre 

grupp. Även för oss som ska förstå (benämns utifrån kön) underlättar detta, då det inte 

blir så mycket andra ljud.” 

I två av dokumenten där förskolan ansöker om tilläggsbelopp för första gången verkar 

det som resurspedagogen är en förutsättning för att barnet ska kunna vara inkluderad 

och delaktig i verksamheten: 

”Anpassningar som gjorts är att E i möjligaste mån har en pedagog nära, inne och ute 

som hjälper, tydliggör, lägger pussel, spelar spel. Vi matsituationer har E en person 

bredvid sig som hjälper, att skära mat, lägga upp, stötta att ta själv samt hålla fokus 

och stanna kvar på stolen.”  

I beskrivningarna inom denna nivå återkommer fenomenet med det tydliga fokuset på 

barnets svårigheter, särskilt i de fall barnet inte har haft tilläggsbelopp. 

 

Pedagogerna ska på nästa nivå, som är individnivån redovisa vilka stödinsatser som har 

genomförts och vilka resultat som dessa hade för barnets lärande och utveckling. Det är 

samma tydliga fokus på barnets svårigheter som fenomen i pedagogernas beskrivningar 

även på denna nivå. Det är barnet som har svårigheter och får stöttning för att barnet ska 

kunna delta i verksamheten. Nedan följer olika exempel från de olika dokumenten. 

”B behöver mycket stöd under dagen. Han är väldigt högljudd, impulsiv och 

utagerande. B har mycket låg impulskontroll. Allt går så rysligt fort så vi vuxna har 

tyvärr svårt att hinna med.” Längre ner i texten. ”Vi finns där i närheten med fullt fokus 

men ändå så att hen inte känner sig övervakad. Vi ger mycket uppmuntran och beröm.”     

 

6.1.2 Resultat – Bedömningsprocess om barn i behov av särskilt stöd Kommun B 

 

I Kommun B som hade ett högre andel förskollärare, framkom det att de hade ingen 

ansökningsprocess för tilläggsbelopp för de kommunala förskolorna utan endast för de 

privata. De hade ett annat pedagogiskt arbetssätt kring processen om bedömning av barn 

i behov av särskilt stöd. Detta öppnade för nya frågor eftersom de bröt mot min antagna 

förförståelse som fanns om bedömningsprocessen och tilläggsbelopp. 

Förskolechefens svar tyder på att kommunen har ett annat perspektiv om förskolan som 

grundar sig på forskningsresultat som berör förskolans kvalité och likvärdighet. Valet 

för detta pedagogiska perspektiv är att verksamheten bedrivs med pedagoger som har en 

hög kompetens där de flesta av pedagogerna har en förskollärarutbildning.  

F: ”så har vi andra förutsättningar, nej det gäller antal barn, ålder och här står det 3.5 

pedagoger och vi har inte riktigt den gruppindelningen och inte den åldersindelningen 

och vi har ungefär sextio, över sextio procent, Nej! Mer. Två av tre pedagoger är 

förskollärare och det förändrar tycker jag, läget hur vi arbetar när man har utbildat 

personal.” 
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Båda respondenterna bekräftar i sina svar att kommunens val för den pedagogiska 

verksamheten återspeglas och påverkar förskolans arbete med barn i behov av särskilt 

stöd utifrån ett relationellt perspektiv som grundar sig på pedagogernas kompetens.  

U: ”Ja, det står egentligen ganska beskrivet gången här (arbetsgångsdokumentet, 

bilaga 11.10) … t ex om man har en på något vis, de uppstår funderingar kring, vad är 

det här, vad är de som vi upplever som en svårighet, och det behöver egentligen inte 

vara något jättestort det behöver,...”   

 

Under intervjun framkom det att kommunen hade en annan ansökningsprocess för 

tilläggsbelopp om barn i behov av särskilt stöd för tre år sedan. Då var det skolchefen 

som skulle bedöma förskolornas ansökningshandlingar. Genom att skifta pedagogisk 

grundsyn har detta medverkat till att förändra både om hur barnen framställs men också 

på kommunens policy i sin resursfördelning.   

U: ”Ja, det ä nog tre år för att det blev så, barnen blev ställda mot varandra.” 

F: ”En tävling i skrivande” 

U: ”Ja för att få det var egentligen rent för att man ville barns bästa så det var inte 

meningen att skriva ner men resultatet blev ju ändå att man skrev ner barnet för att få 

dem här pengarna.” 

”Nej, nu ligger tilläggsbeloppet utlagd i skolpengen. Så det finns som en del det där.” 

 

Pedagogerna har till sitt förfogande ett stödmaterial, pedagogiska pusslet som har 

utarbetats från kommunens samordnare för barn och elevhälsa och som syftar till att 

kartlägga svårigheterna som uppstår för barnet i verksamheten och hur pedagogerna 

sedan ska anpassa verksamheten till barnet. Svaren tyder på ett systematiskt arbete. 

F: ”Och det är ett material och där tittar vi ju, vi problematiserar inte barnet så mycket, 

om barnets svårigheter så mycket, vi tittar mer på våra arbetssätt, hur ser det ut här i 

vilka avseende får vi inte med oss det här barnet, i det vi har tänkt helt enkelt.” 

 

6.1.3 Analys om bedömningsprocessen om barn i behov av särskilt stöd 

 

Barns rätt till att vara inkluderad i en likvärdig utbildning oavsett barnens olikheter är 

säkrad enligt i Skollagen 2010:800. För barn för vilka det uppstår svårigheter för under 

deras vistelse i förskolan definieras som barn i behov av särskilt stöd. Därvid åläggs 

huvudmannen som bedriver förskoleverksamhet skyldigheten att ge barnet det stöd den 

behöver för att få sin rätt till likvärdig utbildning tillgodosedd där förskolechefen har det 

övergripande ansvaret. 

 

De två kommunerna A och B som har undersöks, om deras bedömningsprocess vilar på 

en vetenskaplig grund har två olika processer för att stödja förskolans organisation och 

pedagogerna i sitt arbete med att stödja barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar på 

stora skillnader mellan kommunerna både i bedömningsprocessen och i pedagogernas 

barnsyn. Stödmaterialet som är tillgängligt för pedagogerna återspeglas i pedagogernas 

tillvägagångssätt i kartläggningsarbetet. Denna ömsesidiga påverkan som sker i de båda 

kommunerna verka vara resultatet av att de råder olika tankestilar mellan kommunernas 

tjänstemäns och pedagogers tankekollektiv beroende på vilka pedagogiska influenser de 

har påverkats av (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014).  

 

I Kommun A ansöks det om ett tilläggsbelopp som är en ekonomisk tillgång för att 

förskolan ska kunna stödja barnet. Av pedagogernas beskrivningar om barnet framträder 

det att barnet är i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet (Lutz, 2006, 2009; 

Pallas, 2011 & Sandberg et al. 2010). Beskrivningen av barnet som är i behov verkar 
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ske utifrån pedagogens föreställning om det ”normala” barnet. Westling Allodi (2014) 

hade uppmärksammat i sin diskussion om de högbegåvade barnen att bedömningen om 

barn i behov av särskilt stöd sker på subjektivt normativa grunder. Enheten som arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd på utbildningsförvaltningen har utarbetat stödmaterial 

för att stödja pedagogerna i kartläggningen men också för att upprätta en handlingsplan. 

Brodins & Renblad (2014) i sin studie uppmärksammade pedagogernas kompetensbrist 

på vetenskaplig kunskap och vetenskapligt förhållningsätt i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Skolinspektionen (2017a) i sin granskningsrapport konstaterade 

svårigheter och brister som finns i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

Enheten verkar ha kännedom om de svårigheterna och de brister som pedagogerna upp-

lever i arbetet med barn i behov och ansökningsprocessen. Enhetens stödmaterial kan 

också syfta till att vara förebyggande för att bedömningar av barnen sker på osakliga 

grunder som i fallet med bedömning av särskolans elever (Skolinspektionen, 2011).  

 

I Kommun B har tilläggsbeloppet lagts på skolpengen istället, eftersom de finns ”andra 

förutsättningar” enligt förskolechefen som menar att både andel förskollärare men också 

den pedagogiska kompetensen är viktiga komponenter för att tillgodose barnens rätt till 

likvärdig utbildning. Stödmaterialet och processerna som används är till för att stödja 

pedagogerna i sin problematisering om hur verksamheten ska anpassas till barnet, något 

som överensstämmer med Skolverkets (2017) perspektiv om att barn i behov av särskilt 

stöd inte är en egenskap hos barnet utan något som uppstår i interaktion mellan barnet, 

pedagogen och miljön. Enligt skollagen (2010:800) är en kommun inte skyldig att 

utbetala tilläggsbelopp om det föreligger organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Denna strategin som kommunen använder sig av i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd visar sig ha fler fördelar. En fördel med strategin är att förvaltningen har utvecklat 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd i sig och har bedrivit ett eget medvetet arbete 

för att uppnått en gemensam grundsyn hos pedagogerna. I Persson & Persson (2012) 

studie om Essinge kommuns skolutvecklingsarbetet beskrivs hur tillämpandet av ett 

forskningsbaserat arbetssätt minskade antal barn i behov av särskilt stöd.  

 

6.2 Resultat och analys om vetenskapligt (grund) förhållningsätt 

 

I avsnittet behandlas resultat och analys utifrån studiens frågeställningar. Först 

redovisas underlaget från kommunerna därefter sker analysen utifrån studiens syfte, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.   

 

 

6.2.1 Resultat - Vetenskapligt (grund) förhållningsätt Kommun A 

 

Av enhetens svar från utbildningsförvaltningen framgår de att det inte finns någon 

statistik om barns olika svårigheter enligt de kategorier (bilaga 11.2) som efterfrågas  

i frågeformulären. Frågan om vilka pedagogiska metoder som pedagogerna använder 

sig av i arbetet med barn i behov av särskilt stöd besvaras inte. På frågan som syftar till 

att få kunskap om vilka (vetenskapliga) metoder som enheten använder sig av för att 

stödja förskolans pedagoger i deras arbete med barn i behov av särskilt stöd svarar 

enheten att det saknas central stödfunktion i kommunen. De kommunala förskolorna har 

möjlighet att köpa in stöd från extern partner som kommunen har upphandlat avtal med. 

Den externa partnern profilerar sig som ett framgångsrikt psykologföretag inom KBT -

TBA. ”Kostnaden för externt stöd bekostas av förskolans egen budget.” Det är möjligt, 

enligt enhetens svar, att förskolan får ersättning för denna kostnad om de anses vara en 

extraordinär insats.  
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På frågan till enheten om varför det inte förs någon statistik om vilken kategori avser 

barnet i behov av särskilt stöd vara menar enheten att det inte ska föras någon statistik 

över orsakerna och hänvisar vidare till förskolornas systematiska kvalitetsarbete som 

enheten granskar. Enheten tydliggör också i sitt svar att det inte förs någon statistik om 

vilka förskolor som ansöker om tilläggsbelopp. ”Vi för inte någon speciell statistik över 

om skolorna ansöker om tilläggsbelopp eller inte.”  Det blir ännu tydligare att enheten 

lägger ett stort värde i det systematiska kvalitetsarbetet både för förskolorna men också 

för sin egen verksamhetsutveckling i arbetet med barn i behov av särskilt stöd genom 

uttalandet - ”Genom utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att identifiera 

brister och sätt in utvecklings- och/eller utbildningsinsatser.”    

 

Enheten påpekar i sitt svar att handläggarnas bedömning av ansökningshandlingar sker 

”Utifrån ett vetenskapligt perspektiv och beprövad erfarenhet.” och hänvisar både till 

deras utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet ”samt många, många års erfarenhet 

av arbete med barn i olika verksamheter och utredningsarbete inom kommun, landsting 

och stat.” 

 

I stödmaterialet (bilaga 10.4) som pedagogerna har till sitt förfogande för att ansöka om 

tilläggsbelopp uppmanas pedagogerna att analysera i vilka fall som verksamheten 

fungerar bra för barnet och i vilka fall det upplevs att det uppstår svårigheter. Det är 

svårt att i handlingarna finna en analysprocess av pedagogerna. Pedagogerna drar en 

slutsats som leder till att stödet för barnet i behov är en resurspedagog för att barnet ska 

vara delaktig i förskolans verksamhet. 

”Hen fungerar också bra när vi har skapande och en pedagog sitter bredvid och stöttar 

och uppmuntrar hen. Hen är nöjd så länge det går som hen vill.” 

Det verkar som att pedagogerna använder sig av resurspedagogen som en pedagogisk 

formel på ”en allt i ett lösning”. Pedagogerna verkar i sina beskrivningar utgå utifrån en 

bild av hur barnen bör vara vilket påverkar valet för stödet som barnet ska få som är i 

alla ansökningar en resurspedagog.  

”Hen har svårt att ta instruktioner om det inte är något hen inte vill och behöver sin 

pedagog som vägleder hen. Fri lek är en svårighet då hen lätt antingen bara vill 

bestämma och styra över kompisen eller att hen väljer att leka bredvid. Detta har blivit 

bättre med pedagogens stöd.”  

Av de fem dokumenten så finns det ett dokument som visar på att pedagogerna 

reflekterar kring svårigheterna som uppstår för barnet i verksamheten.  

”När vi har högläsning kan vi se att hen har svårt att hänga med i sagan även om vi 

sitter precis framför hen och håller boken så hen ser. Hen pekar på bilderna i boken 

och pratar om dem. Sagans innehåll verkar gå hen förbi.”  

 

6.2.2 Resultat - Vetenskapligt (grund) förhållningsätt Kommun B 

 

Förskolechefens svar tyder på att kommunen har ett annat perspektiv på förskolan som 

grundar sig på forskningsresultat som berör förskolans kvalité och likvärdighet. Valet 

för den pedagogiska verksamheten som framträder är att arbetet bedrivs med pedagoger 

som har en hög kompetens där de flesta har en utbildningsbakgrund som förskollärare. 

F: ”så har vi andra förutsättningar, nej det gäller antal barn, ålder och här står det 3.5 

pedagoger och vi har inte riktigt den gruppindelningen och inte den åldersindelningen 

och vi har ungefär sextio, över sextio procent, Nej! Mer. Två av tre pedagoger är 

förskollärare och det förändrar tycker jag, läget hur vi arbetar när man har utbildat 

personal.” 
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Andra val som kommunen utbildningsförvaltning har gjort är att de har arbetat för en 

annan pedagogisk grundsyn som anknutits till ett relationellt perspektiv. Dessutom har 

man sett över sammansättningen av barngruppen och personaltätheten. 

”satt igång en process istället för att bara fokusera på barnets svårigheter som 

naturligtvis finns med där, men att man ser det på olika håll om nu i det här fallet med 

tjugotvå barn är det inte världens lämpligaste miljö för barn som har det svårt att få 

kontakt med eller man vet fortfarande väldigt lite man behöver jobba mycket runt det, 

det är ett barn man måste se i andra sammanhang än vad du gör som jag brukar säga 

se i en flock”.  

 

Under intervjun ställs frågan om det i verksamheten finns andra processer i de fall som 

pedagogerna fortsätter att uppleva svårigheter för att anpassa verksamheten till barnet.  

F: ”Ja, då ringer vi till X (kommunens samordnare för barn och elevhälsa) och säger 

hej, nu har vi kört fast. Nu håller vi på och vänder och vrider på det hela tiden ... då 

behöver vi hjälp med handledning, helt enkelt...” 

Detta innebär att utbildningsförvaltningen tillhandahåller pedagogerna handledning för 

att kunna finna pedagogiska lösningar när pedagogerna har ”kört fast”. Av det 

stödmaterial som pedagogerna har i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd finns 

det en tydlig beskrivning över arbetsgången när det uppstår funderingar eller 

utmaningar i verksamheten. Arbetsgången (bilaga 10.8) i ett första skedde, bjuder in 

pedagogerna till att inta ett vetenskapligt förhållningsätt. Till detta har de stöd av det 

”pedagogiska pusslet”. Syftet med materialet är att stödja pedagogerna både i sin 

reflektion och dokumentation som är en del av kartläggningsprocessen för att anpassa 

verksamheten till barnet. Den processen beräknas pågå under en månad. I de fall som 

pedagogerna fortsätter att uppleva svårigheter sker det reflektion med förskolechefen. 

Därefter kontaktas specialpedagogen om det fortfarande finns behov hos pedagogerna 

U: ”Just det pedagogiska pusslet, det är ju lagt så det skrev jag tror jag till dig i det här 

mejlet, det är ju det ska va som ett kladdpapper på nåt vis, man har de liggande 

nånstans men det ska inte ligga öppet så att andra föräldrar eller, men i ögonblicket 

fånga någonting och helst är det så och det där fungerade nu vet vi att det är väldigt 

svårt för det är oftast, man ser oftare det som inte fungerar, men det gör inte så mycket, 

men tanken ändå är att man ska försöka hitta det som fungerar. Å nu fungerar det för X 

här och så går man rask och skriver det på någon en av de puzzelbitarna och det 

behöver inte vara några rader, de var lite så i början när vi började,…” 

 

6.2.3 Analys om vetenskapligt (grund) förhållningsätt 

 

I Kommun A framkommer det inte i den pedagogiska kartläggningen som medföljer 

ansökan något vetenskapligt förhållningsätt i pedagogernas bedömningsprocess vilket 

kan tolkas som att det saknas vetenskaplig grund. Det finns inga källor eller referenser 

till vetenskaplig kunskap och det refereras inte heller till någon dokumentation och det 

framträder inget kritiskt tänkande i dokumenten. Saknaden av allt detta leder fram till 

slutsatsen att pedagogernas analysprocess upplevs vara frånvarande i kartläggningarna. 

Bedömningen av att det är barnet som är i behov av särskilt stöd grundar sig mer på 

pedagogernas upplevelser av barnet i relation till de krav som ställs utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv enligt Sandberg et.al (2010) eller utifrån ett vuxenperspektiv 

enligt Lutz (2013). Det framträder många likheter i den pedagogiska kartläggningens 

skrivprocess om hur barnet framställs som kan vara tecken på den tankestilen som råder 

i kommunen (Insulander & Svärdemo Åberg 2014). Barnet framträder som en bild av 

klippcollage som syftar till att få tilläggsbeloppet.  
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Enheten som bedömer ansökningarna har godkänt de pedagogiska kartläggningarna, 

vilket kan vara ett resultat av dels skollagens definition om barn i behov av särskilt stöd 

är otydligt (Lutz, 2013) och tillåter subjektiva bedömningar men också av att det inte 

finns riktlinjer om vad som bör ingå i en pedagogisk bedömning enligt SPSM (2016).  

 

Utbildningsförvaltningens stödmaterial och de olika bedömningsnivåerna i Kommun A 

kan härledas till faktakunskap och forskningsresultat. Däremot framträder det inte 

tydligt ett vetenskapligt förhållningsätt i arbetssättet som kan vara en risk för att barn 

bedöms vara i behov av särskilt stöd som ett resultat av de brister som uppstår både  

i utredningen och handläggningen (Skolinspektionen 2011). Enheten verkar sakna ett 

systematiskt arbete om barn i behov av särskilt stöd när det avser förskolan. Bristen av 

att det saknas uppgifter i enheten om vilka kategorier av barn i behov av särskilt stöd 

som det avser kan påverka pedagogernas kompetensutveckling och hur arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd bedrivs. Bristen på pedagogernas kompetens i arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd har uppmärkasats både av Björck-Åkesson (2014) och Brodin & 

Renblad (2014)  

 

Ett annat exempel som skulle kunna visa tecken på om det råder eller inte råder ett 

vetenskapligt förhållningsätt är om enheten i Kommun A skulle problematisera kring 

det som framgår av figur 6 (s, 18). Det är tre gånger fler ansökningar för pojkar som är i 

behov av särskilt stöd men kan det innebära att flickor inte får det stöd de är i behov av 

eller att det finns olika bedömningskriterier som är genusrelaterade? Att förbise detta 

faktum visar på ett ovetenskapligt förhållningsätt. Cervantes (2016) konstaterar att det 

råder brist på vetenskaplig grund i förskolans verksamhet.  

 

I Kommun B verkar det som att eftersom tilläggsbelopp inte finns så ställs det krav på 

pedagogerna att redan från början finna pedagogiska lösningar som medverkar till att 

pedagogerna söker efter vetenskaplig kunskap och förhåller sig vetenskapligt och 

samtidigt kritiskt granskar sin verksamhet och hur den ska anpassas. Av det stöd-

materialet som beskriver arbetsgången framgår det i ett första skede pedagogernas 

reflekterade samtal, förskolechefens deltagande och pedagogiskt handledning. I 

Skolinspektionens (2017b) förslag på åtgärder till de förskolor som saknar ett fungerade 

arbetssätt i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd påpekas förskolechefens ansvar 

för att ge pedagogerna de förutsättningar som behövs för reflekterande kollegiala 

samtal. 

 

Stödmaterial i Kommun B som finns för pedagogerna i deras arbete verkar enligt 

intervjun att efter en inarbetningsprocess ha bidragit till att utveckla ett kritiskt tänkande 

hos pedagogerna och att de reflekterar kring barnet utifrån deras dokumentation som 

kan tyda på att det sker på sakliga grunder för att sen anpassa verksamheten till barnet. 

Det finns för pedagogerna i kommunen tillgång till specialpedagogiskt stöd för att 

kunna finna pedagogiska lösningar i verksamheten i det fall de upplever svårigheter att 

möta barnet. Brodin & Renblad (2014) uppmärksammade behovet av specialpedagoger 

inom förskolans verksamhet för att förmedla både vetenskaplig kunskap och ett 

vetenskapligt förhållningsätt.   

 

6.3 Resultat och analys om specialpedagogiska perspektiv 

 

I avsnittet redovisas först underlaget från kommunerna som anknyter till någon av de 

specialpedagogiska perspektiv som ingår studiens teoretiska ramverk. Därefter sker 
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analysen utifrån studiens syfte, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.   

 

 

 

6.3.1 Resultat av specialpedagogiska perspektiv i Kommun A 

 

I kommunens intranät under fliken om förskolan och ersättningar framgår det att det 

finns fem olika nivåer för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. De olika 

nivåerna utgår utifrån omfattningen av barnets behov och de extraordinära stödinsatser 

som förskolan har satt in för att anpassa sin verksamhet till barnet.    

Nivå 1 - Barnet har ett omfattande behov av stöd i sitt lärande och utveckling. De 

extraordinära stödinsatserna ges i form av riktat stöd i flera situationer under dag. 

Nivå 2-Barnet har ett omfattande behov av stöd i sitt lärande och utveckling. De 

extraordinära stödinsatserna ges i form av riktat stöd i flertalet situationer under 

dagen. 

Nivå 3-Barnet har ett omfattande behov av stöd i sitt lärande och utveckling. De 

extraordinära stödinsatserna ges i form av riktat stöd stor del under dagen på 

verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå. 

Nivå 4 - Barnet har ett omfattande behov av stöd i sitt lärande och utveckling. De 

extraordinära stödinsatserna ges i form av riktat stöd i alla situationer under dagen på 

verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå. 

Nivå 5 - Barnet har ett omfattande behov av stöd i sitt lärande och utveckling. De 

extraordinära stödinsatserna ges i form av riktat stöd i alla situationer under dagen i en 

omfattning som är mycket stor. 

 

I frågan om stödmaterialet (bilaga 10.4 & 10.5) som är tillgängliga för pedagogerna att 

använda sig av i processen för att ansöka om tilläggsbelopp kan man utläsa av svaret att 

det finns kännedom hos tjänstemännen som arbetar på enheten med barn i behov av 

särskilt stöd på utbildningsförvaltningen att pedagogerna behöver stöd i sitt arbete för 

att kunna tänka nyanserat eller utifrån ett relationellt perspektiv. 

”Stödmaterialet ska vara en hjälp till pedagoger och innehåller förslag på hur man som 

pedagog ska kunna tänka kring kartläggning av att barn så nyanserat som möjligt. 

Huvudtanken är att det inte barnet som ska åtgärdas utan att det är miljön kring barnet 

som ska anpassas.” 

 

Det bör tilläggas att när man tittar närmare på stödmaterialet (bilaga 10.4) som ska 

stödja pedagogerna i sitt kartläggningsarbete kan man finna tre frågeställningar på 

verksamhetsnivå, fyra på gruppnivå och 13 frågeställningar på individnivå. Sju av dem 

fokuserar på tio olika förmågor hos barnet och en frågeställning hänvisar till att 

pedagogen bedömer om barnet fungerar åldersadekvat i vardagsfärdigheter.   

”A visar ofta glädje och vi ser att hen är intresserad av djur och natur. A är en bra 

kompis, väldigt givmild och empatisk.  Då A inte har distans springer han gärna till nya 

människor och ger en kram och ställer frågor.” 

 

När pedagogerna beskriver barnet i sina kartläggningar är det svårt att se enhetens 

intention med stödmaterialet återspeglas i ansökningshandlingarna. Pedagogerna har sitt 

fokus på barnet och svårigheterna åläggs på barnet även i de fall som pedagogerna i sin 

beskrivning använder sig av värdeord som kan upplevas positivt.   

”Vi upplever B som en glad, utagerande, osäker (benämns utifrån kön). När hen väl 

kommer till ro finns där en mjuk och väldigt mysig sida, men hen har svårt att komma 

till ro. Hen kan ibland sysselsätta sig långa stunder med sådant som lego och tågbana. 
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Hen har även börjat visa lite intresse för att rita. (ritutvecklingen och penngrepp är inte 

åldersadekvat).”   

 

 

Av pedagogernas beskrivningar framträder det att när verksamheten är anpassad utifrån 

barnets intresse upplever barnet verksamheten som meningsfull och den negativa bilden 

av barnet förändras i kartläggningen ändå avslutas texten med att nämna någon brist hos 

barnet som motiverar ett särskilt behov av en resurspedagog. 

”D visar motivation och vilja när vi ska gå ut. Hen klär sig själv. Hen vill gärna vara 

ute och cykla. Hen kan cykla hur länge som helst. Hen visar också motivation och vilja i 

en till en aktivitet med en pedagog.” 

 

6.3.2 Resultat av specialpedagogiska perspektiv i Kommun B  

 

Båda respondenterna bekräftar under intervjun att kommunens val för den pedagogiska 

verksamheten återspeglas och påverkar förskolans arbete med barn i behov av särskilt 

stöd utifrån ett relationellt perspektiv som grundar sig på pedagogernas kompetens. 

U: ”Ja, det står egentligen ganska beskrivet gången här (visar arbetsgångs dokumentet, 

bilaga 11.10) … t ex om man har en på något vis, de uppstår funderingar kring, vad är 

det här, vad är de som vi upplever som en svårighet, och det behöver egentligen inte 

vara något jättestort det behöver,...”   

 

Det framgår av intervjun att det har bedrivits ett medvetet kollegialt arbete för att skapa 

ett gemensamt pedagogiskt syn bland kommunens pedagoger. Detta visar sig ha haft 

fördelar både i att stödja pedagogerna i sitt arbetet att anpassa verksamheten men har 

också bidragit att förändra och förstå det stödmaterial som pedagogerna använder. 

U: ”Ja, en arbetsgång och försökte prata om det, dem fick frågor och förändrade så att 

alla var med och liksom att vi tänkte lika.” 

 

Det förändringsarbete som har skett har lett verksamheten till att finna pedagogiska 

lösningar och metoder som inte grundar sig i barnets behov av en resurspedagog. 

 ”så jag tycker det handlar om inkludering i allra högsta grad, men i vad ska man säga, 

bra former så att assistent tänket, det är ju på väg att dö ut tänker jag, förskolan känner 

jag att vi har det väldigt lite.” 

 

6.3.3 Analys om specialpedagogiska perspektiv 

 

Av underlaget framträder det två olika pedagogiska perspektiv inom Kommun A och 

Kommun B som kan betyda att dessa kan påverka både den pedagogiska verksamheten 

olika och vilket stöd som barnet får under sin vistelse i förskolan (Moira Von Wright, 

2002). 

 

I Kommun A råder inom utbildningsförvaltningen ett kategoriskt/kompensatoriskt 

perspektiv som återspeglas i bedömningsprocessen gällande barnet är i behov av särskilt 

stöd. Stödmaterialet som pedagogerna använder sig av i sin pedagogiska kartläggning, 

men också utifrån de olika nivåerna som finns för tilläggsbelopp samverkar och återger 

en bild av att bristen ligger hos barnet som sedan ska få stöd för anpassning i relation till 

verksamheten. Ett annat tecken som styrker denna tolkning är kommunens platsannons 

som söker efter en resurspedagog med enda kvalifikationen en barnskötare utbildning 

för tjänsten. Persson (2013) tydliggör i sin tabell om vilka konsekvenser ett kategoriska 

perspektivet har för skolans specialpedagogiska verksamheten. Inom detta perspektiv 
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upplevs svårigheterna ligga hos eleven och kvalificerad stöd ges relaterad till de 

svårigheter som eleven visar. I kommunen framgår det av resultatet att detta stöd ges i 

form av en okvalificerad resurspedagog.    

 

Ahlberg (2013) nämner att det kategoriska perspektivet ofta anknyts till den medicin-

vetenskapliga disciplinen. Detta kan innebära att i de fall som det ansöks om tilläggs-

belopp med en diagnos som grund eller att barnet är under en utredningsprocess kan 

pedagoger och tjänstemän inom enheten referera till att det ansöks på en vetenskaplig 

grund. Pedagogerna har i alla ansökningar hänvisat barnets föräldrar till att besöka BVC 

och refererar till barnens brister i sina kartläggningar utan att reflektera hur miljön kring 

barnet kan förändras.  

 

I Kommun B råder i utbildningsförvaltningen ett relationellt perspektiv som återspeglas 

i hur pedagogerna bemöter barnet om de upplever att de uppstår svårigheter för barnet i 

verksamheten. De riktar sitt fokus på faktorer som ligger närmast i förskolans miljö och 

försöker anpassa miljön till barnet. Arbetssättet som pedagogerna använder sig av är det 

kollegiala samtalet inom arbetsgruppen med stöd av förskolechefen och vid behov stöd 

av specialpedagog (Persson, 2013). Det finns barn som pedagogerna möter och upplever 

svårigheter i att hitta pedagogiska lösningar till även efter handledning. I dessa fall sker 

samtal med vårdnadshavare om en utredning som en sista utväg. Det känns som att det 

relationella perspektivet som kommunen har valt att arbeta efter verkar vara både 

främjande för ett forskningsbaserade arbetssätt och kan motverka konstruktionen av 

barn i behov av särskilt stöd (Persson & Persson, 2012).  
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7 Diskussion 
 

I diskussionen kommer problemområdet att behandlas inom utbildningsväsendets olika 

nivåer och om hur dessa påverkar processen i att bedöma och ansöka om tilläggsbelopp 

för barnet som anses vara i behov av särskilt stöd. Metoden är utifrån Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori som grundar sig på att barns utveckling påverkas i interaktionen 

mellan barnet och samhällets miljöer på olika nivåer. Studiens underlag är från två 

kommuner. 

 

I studien av Kommun A har studien haft tillgång till fem ansökningshandlingar om 

tilläggsbelopp som skickats av förskolor till enheten som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd inom kommunens utbildningsförvaltning inom kommun A. I underlaget 

ingår svar på de frågor som har ställs genom frågeformulär tillsammans med de 

kompletterande frågor om det stödmaterial som finns inom enheten för att stödja 

pedagogerna i hur de ska tänka kring den pedagogiska kartläggningen.  

 

I Kommunen B har studien haft tillgång till en gemensam intervju med en förskolechef 

och en t.f. biträdande utbildningschef samt det stödmaterial som pedagogerna använder 

sig av i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Studien saknar underlag i form av 

pedagogernas anteckningar eller kartläggningar som genomförs med hjälp av stöd- 

materialet och som påverkar diskussion om resultatet i Kommun B sker på teoretiska 

grunder eller ej. 
 

7.1 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Studiens resultat visar att båda huvudmännen bedriver ett arbete för att enligt Skollagen 

tillgodose att barn i behov av särskilt stöd får deras rätt till en likvärdig utbildning. 

Skollagen 2010:800 definierar i kap 8 § 9 vad som menas med barn i behov av särskilt 

stöd i förskolans kontext och har med detta säkerhetsställt, enligt barnkonventionen, alla 

barns rätt till sin utveckling och deras inkludering enligt Salamancadeklarationen (2006) 

Däremot definieras inte bedömningsprocessen för barnet i behov av särskilt stöd. 

Skollagens definition som är otydlig (Lutz, 2013) med en avsaknad definition av 

bedömningsprocessen vilket kan uppfattas som att skollagen vilar på en paradox. Detta 

verkar uppstå utifrån behovet som finns på samhällsnivå för att inget barn ska riskera att 

hamna på efterkälken (Skolverket, 2002) som ett resultat av att dagens samhälle ställer 

höga krav på utbildning för att kunna vara inkluderande i samhället. Å andra sidan kan 

man säga att per definitionen läggs problemet på barnet. 

 

All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet! Detta definieras 

av Skolverkets (2012) promemoria och att de berör både de som utformar styrdokument 

och dess huvudmän samt skolledning och lärare. Det finns flera forskningsresultat som 

påvisar att brist på kunskaper och resurser (Björck-Åkesson, 2014) medverkar att barn i 

behov av särskilt stöd uppstår. Forskning om förskolans kvalité och vilka faktorer som 

påverkar den refereras i Skolverkets (2017) allmänna råd, som knyter an till förskolans 

kvalité som förebyggande för barn i behov. I samma avsnitt definierar Skolverket att 

barn i behov inte är en egenskap hos barnet utan att behovet är något som uppstår  

i relation till en kontext. Man kan då fråga sig om inte detta är en paradox som uppstår 

på en makronivå som i sin tur leder till nästa frågeställning om det inte är till och med 

kränkande att definieras att vara barn i behov av särskilt stöd för att få sin rätta tillgodo-

sedd. 
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Av resultatet i Kommun A framgår att barnen får sin rätt till likvärdig utbildning i en 

process där de definieras vara i behov av särskilt stöd. Barn i behov av särskilt stöd 

definieras utifrån ett vuxenperspektiv enligt Lutz (2013). Det går inte att finna i 

underlaget något om barnets syn eller föräldrarnas åsikt i saken. Det är pedagogen som 

bedömer barnet utifrån de förmågor som de upplever barnet bör ha eller förskolans 

verksamhet kräver av barnet. Detta bekräftas också av Sandberg et al. (2010) och Palla 

(2011) studier att krav och förväntningar som ställs på barnet är faktorer som gör att 

barnet är i behov av särskilt stöd. Bedömningen av barnen som vilar på deras förmågor 

kan grunda sig i det som Lutz (2006, 2009) och som senare Insulander & Åberg (2014) 

konstaterar om förskolans praktik, att den är influerad av det utvecklingspsykologiska 

perspektivet. Att Kommun A anlitar en extern partner med inriktning inom det 

psykologiska fältet kan vara tillräckligt bekräftande för detta påstående samtidigt som 

man kan problematisera vidare om en stödenhet skulle kunna medverka till att höja 

pedagogernas kompetentes som enligt Brodin & Renblad (2014) som i sin tur skulle 

kunna stödja pedagogerna i sitt arbete och bidra till att minska antal barn som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 2016 uppger att det finns inga riktlinjer 

för den pedagogiska kartläggningen. Pedagogiska kartläggningen ligger till grund för att 

barnet bedöms vara i behov av särskilt stöd. Man kan fråga sig om hur många barn som 

skulle vara i behov av särskilt stöd i kommunen om det fanns riktlinjer på riksnivå som 

vilade på vetenskaplig grund. Eller hur pedagogernas bedömning av barnen skulle se ut 

om det fanns tillgång till forskningresultat kring denna process. Det uppstår flera frågor 

utifrån otydligheten kring bedömningsprocessen i förskolan. Lösningen kan vara att 

argumentera för att komplettera Vallberg Roth (2015) konstaterande i frågan om att det 

saknas forskning kring bedömningen i förskolan med att tillägga särskilt om de barnen 

som bedöms vara i behov av särskilt stöd.  

 

I Kommun B visar resultatet att det finns andra förutsättningar för barnen för att få en 

likvärdig verksamhet (Vetenskapsrådet, 2015b) och utbildning i förskolan (Sheridan & 

Williams, 2018). Oavsett om det är skillnader mellan kommunernas kvalité eller om det 

är brist på kvalité som kan vara orsak att barn i behov av särskilt stöd uppstår kan man 

av resultatet argumentera för att det inte finns några barn i behov av särskilt stöd som ett 

resultat av det saknas processer som definierar barnet vara i behov av särskilt stöd. Barn 

får istället sin rätt till omsorg och utbildning utan att behöva bli definierade som barn  

i behov av särskilt stöd. 

 

Risken för att barnen inte får sin rätt tillgodosedd fick Skolinspektionen att reagera 2016 

i sin inspektion av förskolans verksamhet. Bedömningsprocessens Janusansikte kan på 

ena sidan vara att det leder till att barnen definieras vara i behov men samtidigt kan 

frånvaron av processen bidra till att det inte får sin rätt? Skolinspektionen (2011) som 

granskade handläggning och utredning om barn i särskolan visar att processen är ingen 

garanti att barnen får sin rätt men samtidigt talar Moira Von Wright (2002) för att 

pedagogens perspektiv påverkar synen på barnet och om den är i behov av särskilt stöd. 

Studiens resultat påvisar att det inom Kommun B finns processer i verksamheten och 

hos pedagogerna för att bedöma och analysera kring förskolans verksamhet när någon 

pedagog upplever att det uppstår svårigheter för ett barn i verksamheten. Det är inte 

barnet som är orsaken till svårigheterna utan förskolans pedagogiska kvalité. Utifrån sin 

pedagogiska grundsyn kan man ta ställning, oavsett om man kan karakteriseras som 

normativ om detta perspektivet inte är etiskt mer försvarbart samtidigt som de anknyter 

till barnkonventionen (2009) som kommer att bli svensk lag 2020. Det bör också 
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tilläggas att processen inom Kommun B för barn i behov av särskilt stöd är verkar 

förenligt med Skolverkets (2017) perspektiv i avsnittet som berör barn i behov av 

särskilt stöd i de allmänna råden om förskolans måluppfyllelse.              

 

7.2 Vetenskapligt förhållningsätt 

 

Skolverket (2012) likställer i sin promemoria vetenskaplig grund med vetenskapligt 

förhållningsätt vilket definieras som att kritiskt granska, pröva och sätta faktakunskaper 

i ett sammanhang. I dokumentet finns det beskrivning av vad skollagen innebär för 

läraren i sitt uppdrag. Studien har till sitt syfte att undersöka på vilken vetenskaplig 

grund bedömning av barn i behov av särskilt stöd vilar. Eftersom denna likställs med ett 

vetenskapligt förhållningsätt är det intressant att i sammanhanget nämna att av 

Skolverkets dokument framgår det att vetenskapligt förhållningsättet inte är färdig-

utvecklat för den nyexaminerade läraren men att han under sin fortsatta verksamhet bör 

få stöd och vägledning för att utveckla denna förmåga. Detta innebär att ett veten-

skapligt förhållningsätt inte är något som utvecklas av sig självt utan att det är en 

process som ständigt ska utvecklas av huvudmannen.  

 

Resultatet av Kommun A påvisar brister på ansökningshandlingarnas kvalité både på 

utbildningsförvaltningen, i enhetens handläggningsarbete men också av pedagogerna 

som utför den pedagogiska kartläggningen. Stödmaterialet refererar till att pedagogerna 

ska analysera i vilka sammanhang det fungerar bra för barnet och i vilka sammanhang 

barnets svårigheter yttrar sig. Någon analysprocess framgår inte av dokumenten men 

däremot sker konstateranden som resulterar i att i de flesta ansökningshandlingarna är 

barnets blivande stöd en pedagog. Det går inte att finna någon dokumentation däremot 

generaliseringar utifrån barnets förmågor. Det finns inga referenser till källor som skulle 

kunna ligga till grund för de bedömningar som görs och man finner inte heller några 

referenser i texterna till kunskapsbehov hos pedagogerna eller till ett kritiskt tänkande  

i om det kan finnas faktorer i förskolans miljö som kan påverka att barnet behöver stöd i 

sin utveckling och sitt lärande (Skolverket 2017). Däremot hänvisas barnet till BVC 

eller BUP för att barnet ska få stöd. Samtidigt kan man fråga sig vilket stöd barnet får i 

det fall barnet får en diagnos eftersom det inte råder någon homogenitet i någon 

funktionsnedsättning. Westling Allodi (2014) uppmärksammar i sin artikel risken som 

finns för att barn kan bedömas vara i behov av särskilt stöd på grund av brist på veten-

skaplig kunskap. Lopez et al. (2005) studie ifrågasätter förskolornas praktik att bedöma 

barn utifrån medicin vetenskapliga grunder utanför förskolans kulturella kontext. Cook 

(2004) som verkar vara inne på samma spår, efterfrågar i sin metod den vetenskapliga 

kunskapen både i den pedagogiska kartläggningen men också i de metoder som används 

för att barnet ska få sitt stöd i verksamheten. Studier (Björck-Åkesson 2014, Brodin & 

Renblad 2014) talar för Rapp & Segolsson (2017) konstaterande att vetenskaplig grund 

inte har haft någon större genomkraft i skolans utbildning samtidigt som de antyds att 

detta skulle vara förebyggande för att barnen ska definieras vara i behov av särskilt stöd 

eftersom lärarna skulle kunna få eleverna både motiverande och engagerande i deras 

lärande som skulle förbättra deras resultat.  

 

Pedagogernas utbildningsnivå i Kommun A är svår att återkoppla eller relatera till 

vetenskaplig kunskap eftersom flera av kommunens pedagoger saknar utbildning om 

barn. Skolverket (2012) som konstaterar i sitt dokument att även en utexaminerad lärare 

bör få stöd i att utveckla sitt förhållningsätt och därför bidra till att enheten som arbetar 

med barn i behov av särskilt stöd inriktar sina insatser till att utveckla pedagogernas 

vetenskapliga förhållningsätt. Förutsättningarna för att barn ska få det stöd de behöver 
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verkar inte vara de bästa när lösningen som erbjuds kan vara en resurspedagog med 

endast barnskötare utbildning och utan specialpedagogiskt stöd i arbetet (Brodin & 

Renblad, 2014) eller insatser för kompetensutveckling (Björck-Åkesson, 2014).  

 

I Kommun B visar resultatet att pedagogerna använder sig av ett stödmaterial som 

kräver ett vetenskapligt förhållningsätt. Samordnaren för barn och elevhälsa hade 

arbetat fram ett underlag (Pedagogiska Pusslet) som sedan introducerades för pedagoger 

och utvecklades gemensamt. Pedagogerna följde i början stödmaterialet punkt för punkt 

men utvecklade sitt eget förhållningsätt både till underlaget men också i processen.  

 

7.3 Specialpedagogisk perspektiv 

 

Stensmo (2007) har i sina pedagogiska grundfrågor förutom didaktiska frågor som berör 

om vad och hur det ska undervisas frågor som berör etik (värdegrund), människosyn, 

utbildningens syfte för samhället, kunskapen om omvärlden och verklighetens karaktär. 

Av studiens resultat framträder det två olika pedagogiska grundsyner som kan knytas an 

till två olika specialpedagogiska perspektiv som i sin tur påverkar både hur barnet kan 

uppleva sig själv och som påverkar dess självbild och identitet och det stöd den får.  

 

Moira Von Wright (2002) diskuterar två pedagogiska perspektiv och menar att beroende 

på vilket perspektiv pedagogen intar påverkar detta relationen mellan lärare och elev, 

eller specialpedagog och barn i behov. Det ena perspektivet representerar de kategoriska 

och det andra det relationella. I det kategoriska perspektivet anses barnets svårigheter 

vara en del av barnet som om dessa skulle vara en egenskap av barnet, det vill säga att 

barnet definieras vara i behov antyder på brister. Läraren försöker att kartlägga behoven 

och åtgärdar därefter. I flera av de beskrivningar som pedagogerna använder sig av för 

att beskriva barnet i Kommun A är resultat av pedagogernas grundsyn. 

 

Pedagogerna i Kommun A förbiser en grundläggande princip av barnkonventionen för 

att barnet ska få sin rätt till omsorg och utbildning. Nämligen barnens rätt att uttrycka 

sig och bli respekterad. I flera tillfällen refererar pedagogerna till barnens utåtagerande 

beteende utan att reflektera att det sker i samband med att barnet försöker få inflytande i 

verksamheten och uttrycker sin motvilja att följa rutiner, regler och aktiviteter som 

pedagogerna har planerat. På vilken grund måste alla barn dagligen följa pedagogernas 

planerade verksamhet? Det finns forskning som beskriver barns strategier när det 

upplever att de pedagogiska krav som ställs på dem är för höga. Vilka åtgärder eller stöd 

erbjuds då av pedagogerna till barnet utifrån deras pedagogiska grundsyn? Det blir en 

resurspedagog som definieras vara till stöd för att barnet ska anpassas genom att tränas 

vilket refererar till behaviorismen (Stensmo 2007) och psykologivetenskapen.  

 

Med det relationella perspektivet beskriver Von Wright att barnets svårigheter är 

relaterade till en kontext och är inte en egenskap av barnet (Skolverket 2017). Det 

innebär att läraren försöker få en förståelse i vilka sammanhang svårigheter uppstår och 

ger sitt stöd genom att förändra faktorer som orsakar svårigheterna för barnet. För detta 

perspektiv är förståelsen av barnet en förutsättning. Det intersubjektiva mötet anknyts 

till pedagogens relation och förståelse för barnet. Skulle man använda sig av Molanders 

definitioner av vetenskapens traditioner skulle det intersubjektiva mötet ligga mer inom 

hermeneutikens tradition och praktisk kunskap än i positivismens tradition. Innebär det 

att man beroende på vilken vetenskaplig tradition man väljer i sin tur påverkar hur barn 

i behov av särskilt stöd uppstår? 
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I resultatet av kommun B framträder en annan pedagogisk grundsyn. Svårigheterna som 

uppstår ligger inte hos barnet och anses inte vara en egenskap av barnet. Ansvaret ligger 

hos pedagogerna att finna faktorer som medverkar för att svårigheter uppstår för barnet. 

Denna syn känns ligga närmare barnkonventionens principer om barnens rätt till omsorg 

lärande och att bli respekterad som individ och processen upplevs återspegla mer ett 

vetenskapligt förhållningsätt. Pedagogerna förändrar förskolans pedagogiska lärande 

miljö som anpassning till barnet. Stödmaterialet som finns tillgänglig för pedagogerna 

bidrar till att pedagogerna riktar sin normativa blick från barnet. Den pedagogiska 

grundsyn som pedagogerna har, upplevs vara förenligt med det relationella perspektivet 

inom det specialpedagogiska kunskapsområde (Persson, 2013; Ahlberg, 2013).    

 

7.4 Konklusion 

 

Definitionen av barn i behov av särskilt stöd och dess bedömningsprocess som uppstår 

verkar som ett resultat av att svenska staten har undertecknat FN:s barnkonvention om 

barnens rätt, Jomtiendeklarationen (1990) och Salamancadeklarationen (2006) principer 

inkluderas i skollagen för att säkerhetsställa åtgärder inom utbildningsväsendet för att 

barnens rätt inte ska förbises. Otydliga definitioner och avsaknad av kriterier för 

bedömningsprocessen om barn i behov av särskilt stöd påverkar i sin tur huvudmannen 

och hur hans arbete med barn i behov av särskilt stöd bedrivs inom förskolan. Detta 

innebär att beroende på vilken pedagogisk grundsyn som råder hos huvudmannens 

utbildningsförvaltning, så påverkar detta bedömningsprocessen för barn i behov av 

särskilt stöd på förskolan. De konflikter som kan upplevas uppstå är ett samlat resultat 

av de paradoxer som uppstår inom utbildning och som kan studeras genom dilemma-

perspektivet inom det specialpedagogiska fältet.  

 

Studiens resultat visar att det saknas en vetenskaplig grund i bedömningen av barn  

i behov av särskilt stöd i de fall det inte förekommer ett vetenskapligt förhållningsätt 

som innebär att förhålla sig kritiskt till fakta och använda sig av forskningresultat i sitt 

arbete. Av resultatens analys framträder det att det råder två olika specialpedagogiska 

perspektiv som påverkas av den pedagogiska grundsynen som råder hos huvudman. 

Den pedagogiska grundsynen som råder på respektive utbildningsförvaltning påverkar  

i sin tur pedagogerna. Stödmaterialet som är tillgänglig i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd kan definieras vara medel som har resulterat till att påverka pedagogernas 

tankestil som tankekollektiv. Denna påverkan sker i ett första steg inom utbildnings- 

förvaltningen som sedan återspeglas i pedagogernas arbete och bedömningsprocesser.    

 

I studien verkar underlaget tyda på att det specialpedagogiska relationella perspektivet 

förhåller sig mer kritiskt och närmare ett vetenskapligt förhållningsätt eftersom det 

kräver en mer undersökande kultur än det kategoriska/kompensatoriska perspektivet. 

Förutom denna fördel verkar det som om det relationella perspektivet genomskär både 

positivismens och hermeneutikens discipliner som ger den en ytterligare dimension. 

Dessutom upplevs det i studien som att det relationella perspektivet verkar utifrån 

barnens rättigheter och att det ligger i linje med Skolverkets (2017) allmänna råd om 

förskolans måluppfyllelse.  

 

Förskolechefens citat känns avgörande i valet att möta barnet även i de fall man fastnar, 

”Nu håller vi på och vänder och vrider på det hela tiden ... då behöver vi hjälp med 

handledning, helt enkelt”. Det är pedagogiska lösningar vi ska erbjuda. En diagnos på 

barnet lär inte vara till någon hjälp i förskolan eller för verksamheten. 
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8 Specialpedagogiska implikationer 
 

Studiens syfte har varit att undersöka på vilken vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet man ansöker om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Studiens 

slutsats kan vara användbar i det specialpedagogiska arbetet i förskolan. Barn i behov  

av särskilt stöd, oavsett om de har en diagnos eller inte, är en pedagogisk fråga som 

även berör politiker och tjänstemän på olika nivåer. Förhållningsättet i hur vi ser på 

barnet och barnens rättigheter avgör hur vi möter barnet och vårt ansvar i detta möte. 

 

Utifrån den höga andel personal utan utbildning och med åtanke att skollagen uppmanar 

att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och vetenskaplig grund är det lämpligt att 

skollagen ändrar sin definition om barn i behov av särskilt stöd eftersom det finns både 

forskningsresultat och Skolinspektionens granskningar till grund för att förskolans 

kvalité påverkas av olika faktorer och att barn i behov av särskilt stöd i de flesta fall 

påverkas på grund av brister i verksamheten. Om vetenskaplig kunskap används till att 

förändra verksamheten kommer förskolans ökade kvalité att bidra med att möta flera av 

barnen utan att de definieras att vara i behov av särskilt stöd. Man kan fråga sig om inte 

ett paradigmskifte i definitionen från ”barn i behov av särskilt stöd” till ”huvudmannen  

i behov för särskilt stöd att utveckla förskolans verksamhet” inte vilar på vetenskaplig 

grund och etiskt lämpligare eftersom det känns förenligt med FN:s barnkonvention och 

Salamancadeklarationen (2006).  

 

Nya perspektiv på kriterier och riktlinjer i den pedagogiska kartläggningen inom 

området skulle kunna förbättra arbetet och resultera till pedagogiska lösningar. Men 

utan en plan på nationell nivå för att öka pedagogernas kompetens i ett vetenskapligt 

förhållningsätt kommer det troligtvis med fortsatt låg kunskap och kompetens att bidra 

till att barn dels definieras vara i behov av särskilt stöd i utredningar som är osakliga 

och dels till att de inte kommer att få det stöd de är i behov av.  
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga. Informationsbrev till kommunerna 
 

Nikolaou Dimitrios    Värmdö 

mobil: 07xxxxxxxx    2018-03-14 

mejl: dxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.se 

         txxxxxxxxx@xxxx.com 

 

Hej,  

Jag studerar parallellt med mitt arbete som förskollärare till specialpedagog och är nu 

i en avslutningsfas vars syfte är att självständigt utföra en studie som är relaterad till det 

specialpedagogiska fältet.   

Jag har sedan skollagen 2010:800 tillkom reflekterat över kap 1 § 5 som nämner att 

utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför har jag valt 

att utgå i min studie utifrån skollagens kap 1 § 5 och se hur detta har implementerats i 

relation till bedömning av barn i behov av särskilt stöd. Syftet med mitt val är att öka 

min kunskap genom studien om processen vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet om barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd, både på mikronivå som 

avser (förskola) och på exo nivå som avser (utbildningsförvaltning).  

Därav blir studiens frågeställningar:  

Framträder eller refereras det av pedagogerna i ansökan om tilläggsbelopp till någon 

vetenskaplig kunskap eller beprövad erfarenhet? 

Hur framträder vetenskaplighet eller beprövad erfarenheten i bedömningen för att 

godkänna eller avslå ansökan som handläggs av huvudmans tjänsteman? 

 Framträder det skillnader i ansökningar om tilläggsbelopp?      

 

Val av metoder för studien är att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder och 

att studien skall genomföras i två olika kommuner, där skillnaden mellan de valda 

kommunerna är andelen anställda förskollärare. Syftet med valet av metoderna är att få 

ett bredare och variationsrikt underlag att analysera. Valet av visa metoder i studien 

ställer de etiska frågorna på sin spets därför vill jag informera om vilka metoder som är 

tänkta att användas i ett första skede. 

- Enkätformulär med frågor som berör kommunens statistisk i arbetet med barn  

i behov av särskilt stöd under en treårsperiod. 

- Intervju genom enkät av kommunens tjänsteman som bedömer ansökan om 

tilläggsbelopp eller bidrag för barn i behov av särskilt stöd. 

- Textanalys av ansökan av tilläggsbelopp eller bidrag med tillhörande dokument som 

pedagogiskt kartläggning och handlingsplan. Detta är ytterst känsligt material som 

förutom att det är sekretessbelagd och ett beslut bör fattas av kommunen. Därutöver 

berör detta material både barn, pedagoger och tjänsteman därför kan avkodning vara en 

lösning för att skydda de berördas identitet och att begränsa detta material till ett litet 

mailto:dxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.se
mailto:txxxxxxxxx@xxxx.com


  
 

II 

antal både för och emot ett godkännande pga. av att avkodning är tidskrävande. 

Om tillgång till textanalys ges kommer detta att ske hos er, där endast mina egna 

anteckningar kommer att medföras efter att Ni har blivit tilldelade av materialet.  

 

Det kan uppstå behov under studien till en personlig intervju med tjänsteman som 

ansvarar för avdelningen som arbetar med barn i behov av särskilt stöd för ett djupare 

samtal. 

 

Självfallet är deltagandet i studien frivilligt och jag skulle vara oerhört tacksam om Ni 

hade möjligheten att delta. Uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt 

och kommer att bearbetas så inga namn, städer kommer att offentliggöras när arbetet 

publiceras. Jag vill också informera er om att de självständiga arbetet kommer att vara 

en offentlig handling som kommer sedan att publiceras i en databas för högskolor och 

universitet som heter DIVA. 

Vid eventuella frågor är ni välkommen att kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

 

Nikolaou Dimitrios 
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10.2 Bilaga. Frågeformulär till kommun A 
 

Enkätstudie om ansökning för tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

 
Syftet med formuläret är att samla in data på förvaltningsnivå inom en treårsperiod för att kartlägga hur 

många av förskolenheternas ansökningar grundar sig på en diagnos, som är under utredning eller anger 

andra skäl.  
 
1. Hur många barn har rätt till barnomsorg i kommunen?  

 

2. Hur många av barnen omfattas i den kommunala förskoleverksamheten och hur många i den privata 

förskoleverksamheten? 

 

3. Hur många ansökningar för tilläggsbelopp som avsåg barn i förskolan hade det inkommit under 

terminerna Ht-14/Vt15, Ht-15/Vt-16 och Ht-16/Vt17, och hur många av ansökningarna blev godkända?  

 

4. Hur många av ansökningarna var för pojkar och hur många för flickor?  

 

5. Hur många av ansökningarna hade som grund en diagnos, en utredning, endast pedagogernas 

personliga omdöme eller andra skäl och i så fall vilka skäl framträder? 

 

6. Beskrivning inom vilket område som refereras i ansökan att barnet är i behov av särskilt stöd. 

Kategoriseringen nedan är inspirerad från specialpedagogiska skolmyndighetens kategorisering om 

funktionsnedsättning.  

 

7. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med syn/hörsel svårigheter? 

 

8.Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med svårigheter inom (NPF) 

det neuropsykiatriska området som autism, ADHD mm? 

 

9. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med medicinska svårigheter som epilepsi, diabetes, 

allergi mm? 

 

10. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med rörelsehinder? 

 

11. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med språkstörning? 

 

12. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med utvecklingsstörning? 

 

Följande kategorier nämns inte av specialpedagogiska skolmyndigheten i sin kategorisering om 

funktionsnedsättning med framträder inom specialpedagogiska fältet och diskussionen om barn i behov 

av särskilt stöd. 

 

13. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med beteendesvårigheter? 

 

14. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med psykosociala orsaker? 

 

15. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för nyanlända barn? 

 

16. Hur många av ansökningarna avsåg stöd för barn med andra svårigheter än de som nämns ovan? 

 

17. Metoder som används som stöd för barn i behov av särskilt stöd. Syftet med frågan är att kartlägga till 

vilka metoder som refereras i handlingsplanen.   

 

18. Vilka pedagogiska metoder används av pedagogerna för att stödja barn i behov av särskilt stöd? 

 

19. Vilka pedagogiska metoder används av utbildningsförvaltningen för att stödja barnen i behov av 

särskilt stöd? 
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10.3 Bilaga. Kompletterande frågor till kommun A 
 
Kompletterande frågor till enheten för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

 
1. Av de 3 207 barn (mellan 1–6 år) som har rätt till barnomsorg i X kommun hur många barn får ett 

tilläggsbelopp för att förskolan ska kunna stödja barnet i sin utveckling och lärande? 

 

2. Av enkät studien framgår det att av de 3 207 barn är 1 900 placerade inom den kommunala 

förskoleverksamheten och 900 inom den privata förskoleverksamheten innebär det att ca 400 barn som är 

differensen är placerade i kö eller är de barn inom kommunens pedagogiska omsorg (familjedaghem)? 

 

3. I samband med att ansöka om tilläggsbelopp ska man skicka en pedagogisk kartläggning och en 

handlingsplan för barnet som är underlaget för ansökan. 

Det finns stödmaterial för pedagogerna både för handlingsplanen och den pedagogiska kartläggningen. I 

stödmaterialet för den pedagogiska kartläggningen används flera begrepp (barnets starka sidor, förmåga 

till socialt samspel, motivation, god koncentration, olika förmågor, åldersadekvat i vardagsfärdigheter) 

som kan upplevas mycket relevanta eftersom de är värderande utifrån vem som skriver den pedagogiska 

kartläggningen, de framgår inte i materialet ett mått att förhålla sig till.  

I stödmaterialet förslås inga råd om hur den pedagogiska kartläggnings processen bör ske. Vem har 

utarbetat detta stödmaterial och vad är syftet med de begrepp som används i stödmaterialet? 

 

4. I intranätet i fliken om förskolan och ersättningar kan man läsa om tilläggsbelopp som avslutas med en 

tabell relaterad till fem olika nivåer per år och månad. Vad avser dessa nivåer och beloppen? 

 

5. Utbildningsförvaltningen i X kommun saknar central stödfunktion som skulle kunna stödja 

pedagogerna i deras arbete med barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen (2017) i 

sin granskning om förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd konstaterar att i en tredje av de 35 

förskolorna som granskades bedömdes detta arbete som välfungerade. Detta var ett resultat av de 

förutsättningar som pedagogerna hade i sitt arbete där bland annat möjligheten för stöd från olika 

stödfunktioner nämns vara en faktor. Vad är anledningen att Värmdö kommun saknar en central 

stödfunktion för att stödja det pedagogiska arbetet med barn som anses vara i behov? 

 

6. Eftersom de saknas en central stödfunktion i kommunen har de kommunala förskolorna tillgång till 

externt stöd. Kostnaden och omfattningen för denna tjänst bekostas av förskolans budget eller är det 

utbildningsförvaltningen som betalar denna kostnad? Om kostnaden belastar förskolans budget kan detta 

påverka både omfattning av stöd men också möjligheten att få stöd. Hur kan då förskolans pedagoger få 

stöd?   

 

7. I informationen för ansökan om tilläggsbelopp 2018/2019 refereras det i texten till Skolverkets 

allmänna råd om förskolan, det nämns att förskolans kvalité är viktig för barn i behov av särskilt stöd. 

Vilka faktorer anser ni som arbetar på enheten vara det som avgör för pedagogerna om ett barn är i behov 

av särskilt stöd?  

 

8. Av enkät svaren framgår det att det inte förs någon statistik i enheten om vilka kategorier, barn i behov 

av särskilt stöd avser. Är detta en brist på ett systematiskt arbetssätt eller finns det andra skäl för detta? 

Förs det statistik över vilka förskolor ansöker om tilläggsbelopp och antal barn i behov av särskilt stöd i 

de olika förskolor? 

 

9. När handläggare på enheten ska bedöma en ansöka om tilläggsbelopp anser ni att det sker utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv eller ett annat perspektiv?  

 

10. Hur anser ni att enheten för barn i behov av särskilt stöd skulle kunna utveckla sitt arbete för att stödja 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan? 
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10.4 Bilaga. Stödmaterial/kartläggning för kommun A 

 
Pedagogisk kartläggning i förskola – stödmaterial (2018)  

 

Verksamhetsnivå  

Hur organiserar förskolan sin verksamhet och fördelar sina resurser?  

Hur samarbetar förskolans personal kring barnet?  

Vilka särskilda anpassningar görs i miljön?  

 

Gruppnivå  

Hur fungerar den aktuella barngruppen?  

Vilka särskilda anpassningar görs i gruppen?  

Vilka pedagogiska metoder används?  

Vilka olika lärandestrategier används i gruppen?  

 

Individnivå  

Beskriv vilka stödinsatser som hittills gjorts i verksamheten och vad de lett till för 

resultat.  

Vilket stöd får barnet för att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar?  

 

 

Beskrivning av barnet  

 

Vilka är barnets intressen och starka sidor  

Beskriv barnets förmåga till socialt samspel med yngre, jämnåriga och vuxna  

I vilka situationer uppvisar barnet motivation och vilja i förskolan?  

Vilka aktiviteter/situationer i förskolan fungerar bra? Analysera varför  

I vilka aktiviteter/situationer yttrar sig barnets svårigheter? Analysera varför  

I vilka aktiviteter/situationer uppvisar barnet en god koncentrations- och 

uthållighetsförmåga?  

Beskriv barnets förmåga att ta muntliga instruktioner enskilt samt i grupp  

Beskriv barnets förmåga att börja och avsluta en uppgift samt byta fokus till en annan  

Beskriv barnets förmåga att strukturera, organisera samt planera en lek/uppgift  

Beskriv barnets förmåga till fantasi och kreativitet  

Fungerar barnet åldersadekvat när det gäller vardagsfärdigheter?  

I vilka aktiviteter/situationer visar barnet ett gott självförtroende i förskolan?  

I vilka aktiviteter/situationer visar barnet osäkerhet i förskolan?  

 

 

Handlingsplan i förskola – stödmaterial  

 

Utvärderingsbara mål – kortsiktiga och långsiktiga  

Vad ska vi göra? När ska vi göra det? Hur ska vi göra? Vem är ansvarig?  

Behov av särskilt material?  

Behov av handledning?  

Uppföljning, när?  

Föräldrasamarbete 
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10.5 Bilaga. Stödmaterial/handlingsplan för kommun A 

 

 

 

Förslag till mall i samband med upprättande av en handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd. Målen formuleras så att de går att utvärdera.  

Mallen används i den regelbundna utvärderingen/systematiska kvalitetsarbetet.  
 

Handlingsplan för …………………………………..…        Datum:………………….… 

 

 

Ansvarig pedagog ……………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 Vårdnadshavare: ………………………………           ...……………………….……… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MÅL 

långsiktigt och 

kortsiktigt  
 

 
 VAD 

SKA VI 

GÖRA  
 

 
 HUR 

SKA VI 

GÖRA  
 

 
 VEM 

SKA 

GÖRA  
 

 
 NÄR SKA VI 

GÖRA  
 

 
UTVÄRDERING 

NÄR  
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10.6 Bilaga. Platsannons för förskola i kommun A 

 

Plats annons A 

 

 

I rollen som resurspedagog ska du tillsammans med arbetslaget 

organisera för att alla barn ges goda förutsättningar att utvecklas och lära i 

vardagen på förskolan. Du strävar för att arbetet sker i enlighet med målen i 

läroplanen samt dokumenterar utvärderar och planerar verksamheten i 

samarbete med arbetslaget. Struktur och tydlighet är viktiga ingredienser, 

samt förmågan till att skapa tillitsfulla relationer för att vägleda barnen 

genom dialog. Målet är att integrera lärandet och barnens utveckling i leken 

och i de dagliga rutinerna och att verksamheten ska upplevas som 

meningsfull, utmanande och rolig för alla barn. Det innebär att mål, innehåll 

och genomförande ska vara väl förankrat i Lpfö 98/10. Du är en pedagog som 

utmanar, inspirerar, möjliggör, reflekterar och är flexibel – 

en medforskande pedagog! 
 

Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du är engagerad och nyfiken 

samt har viljan att fortsätta lära och utvecklas i din yrkesroll. Vi ser att du 

har erfarenhet av arbete på förskola och därmed har förmågan att 

tillsammans med ett arbetslag ansvara för att läroplan och övriga 

styrdokument förverkligas i vardagen på förskolan. Du får gärna vara van att 

använda IKT samt pedagogisk dokumentation som ett verktyg för lärande och 

utveckling. 
Som person är du lösningsorienterad, tydlig i din kommunikation samt har ett 

positivt och professionellt förhållningssätt till uppdraget. Det är viktigt att du 

har förmågan att skapa meningsfulla inlärningssituationer i vardagen genom 

lek, interaktion, dialog, delaktighet och reflektion. Du bidrar till ett gott 

arbetsklimat och kan bygga förtroendefulla relationer till barn, medarbetare 

och föräldrar.  
 

 

Plats annons A 

 
Som barnskötare/resurspedagog är du en av pedagogerna i 

verksamheten. Du är med och genomför planerade aktiviteter samt 

dokumenterar utifrån barnets förutsättningar. Du kommer ingå i en avdelning 

där du arbetar tillsammans med en förskollärare och två barnskötare. Vi 

erbjuder individuella utvecklingsplaner för varje barn och sätter barnen i 

fokus i det pedagogiska arbetet. 
 

Kvalifikationer:  

- Utbildad barnskötare alt. annan relevant pedagogisk utbildning 

- Goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift 

- Hyser stor nyfikenhet och tilltro till varje barns förmåga  

- Lyhörd mot barn och kollegor 

- God samarbetsförmåga 

- Tar ansvar och egna initiativ 
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10.7 Bilaga. Synpunkter från kommun A och B 
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10.8 Bilaga. Arbetsgång vid funderingar om 

förskoleverksamhet i behov av utökat stöd 

 

1. Förskolans egenarbete:  

a. Funderingar väcks och frågeställningar uppstår runt utmaningar i 

verksamheten.  

b. Pedagogerna gör grundlig pedagogisk reflektion där man försöker ringa in var 

svårigheterna ligger. Arbetsmaterialet ”Pedagogiskt pussel” används. Arbetet 

sker under cirka en månad. 

c. Anpassningar i verksamheten görs utifrån reflektionen. 

 

 

2. Reflektion med förskolechef:  

a. Pedagogerna förankrar sitt arbete och sina funderingar med förskolechefen 

och gemensam reflektion sker. 

b. Förskolechef och pedagoger för diskussion om vidare arbete. 

c. Eventuellt kontaktas specialpedagog.  

 

 

3. Specialpedagog kontaktas:  

a. Pedagogerna, i samverkan med förskolechef, gör en skriftlig reflektion av 

nuläget i materialet ”Pedagogisk beskrivning/reflektion”.  

b. Förskolechefen sänder materialet till specialpedagogen. 

 

 

4. Avdelningen kontaktas: 

a. Specialpedagogen tar kontakt med kontaktpersonen på avdelningen och bokar 

in en tid för en första träff.  

b. Det är önskvärt att alla på avdelningen är med då pedagogerna återkopplar 

och berättar om sitt arbete runt reflektionen. 

c. Tillsammans bestäms hur stödet ska se ut framåt och om det handlar om 

handledning eller om rådgivning/bollningssamtal 

 

 

5. Kontakten avslutas: 

a. Efter en tid avslutas kontakten och utvärdering sker. 

b. Uppstår ytterligare behov av stöd inom samma område, görs gången om och 

pedagogerna börjar från punkt ett igen, då det alltid är nuläget som är 

utgångspunkt då stödbehov ska identifieras. 
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• Enligt styrdokumenten ska den pedagogiska kartläggningen 

(beskrivning och reflektion) ske på organisations-, grupp, - och 

individnivå. Genom att använda sig av det ”Pedagogiska pusslet” nås 

dessa nivåer. 

• Vårdnadshavares och barns röster ska höras vid kartläggning av 

frågeställning. Detta sker under den reflekterande processen (punkt 1–

2) och pedagogerna bedömer när i processen det är lämpligt. 

 

• Vad innebär de olika samtalsformerna då specialpedagog är 

kontaktad? 

 

 

 

 

 

Rådgivning/Konsultation (bollningssamtal) 

Möten som utgår ifrån en fundering/frågeställning som pedagogerna har 

och där pedagogerna känner att de behöver lyfta funderingen. Det kan 

handla om att få hjälp med konkreta tips, stöd inför föräldrasamtal eller 

samverkan med externa kontakter. 

 

Handledning 

Handledning innebär en serie möten (3–5 st.) då hela arbetslag möts i 

samtal och dialog med handledning. Syftet är att få ett helhetsperspektiv 

på verksamheten och ökar möjligheten till förståelse för varandra och 

komplexiteten i yrket. Det ger i sin tur nya handlingsalternativ och nya 

metoder. Med utgångspunkt i barnet, dess svårigheter och behov, ökar 

samtalen möjligheterna för ökad förståelse för vilka mekanismer som 

skapar problemsituationer. 

Pedagogerna kan finna gemensamma strategier att ligga ”steget före” och 

därmed undvika problemsituationer. 
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10.9 Bilaga. Pedagogisk beskrivning/kartläggning 

 
Enligt styrdokumenten ska pedagogisk kartläggning ske på individ, grupp och 

organisationsnivå. 

 

Förskola och avdelning: 

 

Bemanning i arbetslaget: 

 

Barnets/barnens ålder: 

 

Datum: 

 

Förskolechef: 

 

 

 

1. Vad bekymrar er? 

2. Beskriv i vilka situationer utifrån individ-, grupp- och 

organisationsnivå. 

3. Vilka oroar sig för barnet?  

 

4. När fungerar det? 

5. Vad är det som gör att det fungerar utifrån individ-, grupp- och 

organisationsnivå? 

 

6. Hur ser er förförståelse ut och vad tänker ni om det som sker? 

7. Vad har ni hittills provat för att möta behoven? 

8. Vad blir er frågeställning till specialpedagog? 

9. Andra tankar, observationer eller reflektioner som är värdefulla att 

känna till. 

 

 


