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Titel 
Det ambivalenta uppdraget – 

Förskollärares och specialpedagogers syn på roller och uppdrag gällande dokumentation 

och bedömningspraktik 

 

English title 
The split assignment - 

Preschool teachers and special educators' views on roles and assignments regarding 

documentation and assessment practice 

 

Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers 

roller och uppdrag gällande förskolans bedömningspraktik och dokumentation samt vilka 

konsekvenser de olika yrkesrollernas uppfattning och agerande får för barn i behov av 

särskilt stöd. Mot bakgrund av ett antal indikatorer som pekar på ett ökat 

bedömningsfokus i allt lägre åldrar undersöks vilka eventuella skillnader i synen på 

observation, dokumentation och bedömning som framkommer beroende på profession. 

En kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer genomförs med sju 

specialpedagoger och sju förskollärare och den ontologiska ståndpunkten utgörs av 

socialkonstruktionism. Diskursanalys används som metod och utifrån resultatet 

framträder tre diskurser; ”bedömning och motstånd”, ”individ och dokumentations-

osäkerhet” samt ”diskurs och professionalisering”. En slutsats när det kommer till 

dokumentation är att förskollärarnas undvikande av att dokumentera barn på individnivå 

riskerar osynliggöra de behov varje enskilt barn har då det enbart blir gruppens utveckling 

och lärande som speglas. En följd av bedömningsmotståndet är att begreppet riskerar bli 

så pass värdeladdat att det avstås att ens talas om i förskolan. Vilka konsekvenser får det 

för barn och elever i behov av särskilt stöd och rätten till en likvärdig utbildning? 
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1. Inledning 
Den svenska förskolan har traditionellt sett utgjort en frizon inom vilken barn tillåts vara 

barn och få mogna i olika takt utan krav och förväntningar. Trots det gjordes bedömningar 

av barnen utifrån förutbestämda biologiska utvecklingssteg. Idag har det sociokulturella 

perspektivet sedan 90-talet dominerat synen på kunskap och lärande där barns utveckling 

är beroende av den sociala och kulturella kontexten i förskolan. Bedömningar blir mer 

komplicerade när lärandeprocessen ska dokumenteras och det uppstår ett visst 

avståndstagande mot att bedöma vad det enskilda barnet lärt eller inte lärt sig (Sheridan 

& Pramling Samuelsson 2016).  

 

Vår erfarenhet säger oss att utbildningsförvaltningars prioriterade mål idag ofta handlar 

om språkliga, matematiska, naturvetenskapliga och på senare år också digitala förmågor. 

Kommunala mål avspeglas ner på enhetsnivå där förskolor framförallt arbetar med de 

strävansmål i läroplanen som berör ämneskunskaper på bekostnad av mål som kan 

hänföras till värdegrund och socialisation. Denna förskjutning hänger samman med 

sjunkande resultat av elevers kunskaper i internationella mätningar vilket medför att 

politiker på nationell nivå vill göra insatser i barnens kunskapsutvecklande allt tidigare 

(Utbildningsdepartementet 2017). 

 

Specialpedagogik i förskolan är ett relativt outforskat forskningsområde och det finns få 

studier om specialpedagogens roll och uppdrag inom förskolan (Palla 2015). Mot 

bakgrund av ett antal indikatorer som pekar på ett ökat bedömningsfokus i allt lägre 

åldrar, däribland införandet av undervisningsbegreppet i förskolans läroplan (SKOLFS 

2018:50), förskoleklassen som obligatorisk skolform från ht 2018 samt obligatoriska 

nationella kartläggningsmaterial i förskoleklassen från 1 juli 2019, finner vi det angeläget 

att fördjupa oss i förskollärares och specialpedagogers syn på deras roller gällande 

observation, bedömning och dokumentation. Utvecklingspsykologiska teorier lever kvar 

i förskollärares tal om bedömning och avser främst sociala och beteendemässiga aspekter 

framför lärande- eller kunskapsinnehåll (Johansson 2016) och i 

åtgärdsprogram/handlingsplaner uttrycks en diskurs där utveckling och lärande kopplas 

till beteenden, förmågor eller kunskaper barn ska uppnå vid vissa åldrar (Palla 2018) 

vilket kan komma att utgöra uppnåendemålsrelaterade bedömningar av barnet i 

förskolans frivilliga skolform där läroplanen utgörs av strävans-/-förväntansmål.  

Dokumentationspraktiker i förskolan tycks vidare innefatta en mångfald av 

bedömningsformer, däribland personlighetspsykologiskt baserade bedömningar och 

graderade kunskapsbedömningar vilka kan ställas i kontrast till skollag och läroplan och 

tolkas som oförenliga med nationell policy (Vallberg Roth 2014). Forskning om 

bedömning i förskolan är relativt outforskat medan det däremot finns mer forskning kring 

dokumentation, särskilt pedagogisk dokumentation (Tallberg Broman 2015). Det finns 

ett behov av att studera förekomsten av specialpedagogisk dokumentation och att 

synliggöra skillnaderna mellan dokumentation som ett kategoriseringsverktyg och 

dokumentation som ett sätt att synliggöra och utveckla den pedagogiska processen hos 

barns lärande och utveckling (Vallberg Roth 2015; Palla 2015). 

 

Skolinspektionen (2011:10, 2012:7) visar i sina rapporter att det råder en viss osäkerhet 

bland förskollärare i förskolan över hur barns utveckling och lärande ska dokumenteras 

utan att barnet bedöms på det sätt som sker i grundskolan. Det kan leda till att 

dokumentation om barnets utveckling och lärande uteblir därför att det inte finns några 

rutiner kring hur det ska gå till och det i sin tur leder till att det blir svårt att utvärdera och 

bedöma förskolans verksamhet mot de nationella strävansmålen. Denna brist behöver 
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enligt skolinspektionen lösas där dokumentation av det enskilda barnets utveckling och 

lärande används för att kvalitetsutveckla förskolan som helhet. Internationellt sett har 

även de övriga nordiska ländernas bedömningspraktiker ökat (Vallberg Roth 2014). 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka förskollärares respektive specialpedagogers roll och uppdrag kring 

förskolans bedömningspraktik och dokumentation för att utröna vilka eventuella 

skillnader i synen på observation, dokumentation och bedömning som framkommer 

beroende på profession. Å ena sidan förväntas förskollärare dokumentera varje barns 

utveckling utan att bedöma, å andra sidan ska förskolans verksamhet i förhållande till 

strävansmålen bedömas. I och med det uppstår en dokumentations- och bedömnings-

konflikt. Vi vill också undersöka vilka förväntningar specialpedagoger har dels på sin 

egen roll gällande dokumentation och bedömning och dels på förskollärarens roll och vice 

versa ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

I studien formuleras följande frågeställningar 

 

● Hur uppfattar specialpedagoger sin och förskollärarens roll och uppdrag när det 

gäller observation, dokumentation och bedömning av barnens socialisations- och 

kunskapsmässiga förmågor? 

 

● Hur uppfattar förskollärare sin och specialpedagogens roll och uppdrag när det 

gäller observation, dokumentation och bedömning av barnens socialisations- och 

kunskapsmässiga förmågor? 

 

● Vilka konsekvenser kan de olika yrkesrollernas uppfattning och agerande, när det 

gäller dokumentation och bedömning, tänkas få för barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

3. Tidigare forskning 
I kapitlet redogör vi för begreppen observation, dokumentation och bedömning för att ge 

läsaren en förståelse för vad de innebär samt belyser tidigare forskning inom området. Vi 

beskriver därefter de delar ur styrdokumenten som är relevanta för begreppen 

observation, dokumentation och bedömning. Slutligen lyfts specialpedagogens roll 

utifrån examensordning, styrdokument och forskning. Förskollärarens roll och ansvar 

framskrivs inte under en egen rubrik då detta uttrycks i läroplanens mål och riktlinjer 

(SKOLFS 2018:50).  

 

3.1  Observation 

Observation som dokumentationsteknik fick stor genomslagskraft under 1950-talet och 

gick under benämningen barnobservationer. Dessa utgick från utvecklings-psykologiska 

teorier där Gesells mognadsteorier och Piagets stadieteorier fick fram-trädande roller i att 

objektivt observera och mäta barns utveckling i förhållande till det ”normala” barnet 

(Tellgren 2008). Områden som observerades var barns kognitiva, sociala och motoriska 

utveckling som bedömdes utifrån gjorda observationer. Idag observeras barn som en del 

av dokumentationen kring barns utveckling och lärande (Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2016). 
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För de flesta pedagoger idag innebär observation inte en handling i sig utan en interaktion 

mellan barn och pedagog där förhållningssättet utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt där pedagogen är en närvarande och aktiv medskapare. Föreställningen om den 

passiva hållning som innebär att förhålla sig objektivt och inte påverka det observerade 

barnet lever dock fortfarande kvar i förskolan (Lenz Taguchi 2013) och det förekommer 

än idag observationsunderlag som utvärderar barns utveckling i relation till fastlagda 

normer, kriterier och nivåer när det gäller bland annat språkutveckling, matematiskt 

tänkande och förmåga att samarbeta (Palmer 2012). Observationsunderlagen, som inte är 

förenliga med läroplanens intentioner, bygger på en uppfattning som utgår från att barn 

utvecklas enligt ett på förhand bestämt sätt och barnen bedöms utifrån allmängiltiga 

normer och kriterier (jfr Tellgren 2008) vilket skiljer sig från de teoretiska utgångspunkter 

som ligger till grund för pedagogisk dokumentation (Palmer 2012). 

 

3.2  Dokumentation 

I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2017:6) kring måluppfyllelse i förskolan framgår 

att barns behov av särskilt stöd i sin utveckling alltid är situationsbundet och inte kan 

förstås som en egenskap hos barnet. Därmed är behovet relaterat till vad som händer i 

mötet mellan barnet, personalen och miljön. Ett systematiskt kvalitetsarbete kan bidra till 

att förskolan förbättrar sitt arbete för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

Däremot är det inte reglerat hur stödinsatser ska dokumenteras även om Skolverket (a.a.) 

hävdar att en dokumentation som kontinuerligt följs upp och utvärderas behövs för att 

kunna analysera om de insatser som gjorts fungerat tillfredsställande. 

 

Elfström (2013) poängterar att pedagogisk dokumentation kan fungera som grund för 

verksamhetsutveckling och kontinuerlig uppföljning av den didaktiska verksamheten. 

Samtidigt är pedagogisk dokumentation ett omfattande och tidskrävande projekt som 

kräver kunskap och praktiska färdigheter för att kunna dokumentera med hjälp av olika 

medier men också en förståelse för filosofiska och teoretiska perspektiv som grund för 

reflektion och analys (a.a.). I likhet med Johansson (2016) belyser Elfström (2013) den 

osäkerhet pedagoger upplever kring hur de ska tolka läroplanens skrivningar om att 

dokumentera, följa upp och analysera de enskilda barnens utveckling, lärande och 

förändrade kunnande för att kunna utvärdera kvaliteten på förskolans verksamhet. 

Pedagogisk dokumentation bidrar till att stärka statusen som förskollärare (Johansson 

2016; Virtanen 2018; Nilfyr 2018). Genom statlig styrningsrationalitet, förskollärares 

ansvarighet och disciplinär styrning/självreglering anammar och genomför förskollärare 

den dokumentation och bedömning de förväntas göra. Deras fokus ligger på hur 

bedömningar eller dokumentationer ska göras snarare än på vad som faktiskt ska bedömas 

(Sheridan & Pramling Samuelsson 2016; Johansson 2016) och det råder en ambivalens 

inför att dokumentera och bedöma barnens lärande och utveckling (Johansson 2016).  

 

För förskoleverksamheten finns ingen universal matris eller dokumentationsform vilket 

medför att förskolor använder olika former av dokumentation och utvärderingsmodeller 

som ska ge kunskap om barnens förändrade kunnande inom läroplanens olika 

målområden. Det tycks dock vara svårt att hitta en bra modell för att kunna följa barns 

förändrade kunnande trots en ökad medvetenhet hos pedagoger om vikten av att smalna 

av mål, följa upp, utvärdera och analysera (Hamilton & Hermansson 2017). 

 

Dokumentationen kan ses utifrån tre perspektiv enligt Alvestad & Sheridan (2015). 

Begränsad dokumentation i form av fotoalbum, enskilda barns färdigheter och brister 

m.m., barncentrerad dokumentation som fokuserar på att dokumentera de aktiviteter 

barnen deltar i för att visas för barn och föräldrar, samt lärorienterad dokumentation där 
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fokus ligger på att synliggöra barns lärande i förhållande till ett lärobjekt. De olika 

perspektiven medför både möjligheter och dilemman för pedagogerna. 

 

När det gäller specialpedagogers dokumentation finns det inget krav enligt styr-

dokumenten att skriva åtgärdsprogram eller liknande i förskolan men ständiga 

diskussioner förs om huruvida handlingsplaner ska skrivas eller inte (Renblad & Brodin 

2014). Även hos specialpedagoger i förskolan råder en osäkerhet kring hur 

dokumentationen ska se ut och där åtgärdsprogrammets lämplighet i förskolan diskuteras. 

Ett sätt att kringgå riskerna med att ett åtgärdsprogram blir alltför likt det som skrivs inom 

grundskolan är att använda dokumentation i en handlingsplan men osäkerheten kvarstår 

dock och frågan är om det bara blir en omskrivning eftersom innehållet påminner om de 

tidigare åtgärdsprogrammens innehåll (Palla 2016). 

 

3.3  Bedömning 

I förskolans dokumentation framträder ett antal olika former av bedömning med skiftande 

teoretisk bakgrund (Vallberg Roth 2014). Det finns inslag av både summativ och formativ 

bedömning som i första hand är anpassat utifrån grundskolans mål och kunskapskrav på 

individnivå och inte till förskolans strävansmål för verksamheten. För att kritiskt tänka 

och utveckla bedömningspraktiken inom förskolan kan transformativ bedömning vara ett 

sätt som innebär att systematiskt bedöma riktningen i barns förändrade kunnande på 

individnivå för att sedan transformera till förskolans verksamhetsmål för att kunna göra 

bedömningar över vad som behöver förändras och förbättras i verksamheten såsom 

exempelvis innehåll, material, gruppsammansättning, samarbete och kommunikation för 

att varje barn ska lära och utvecklas mot förskolans strävansmål. Den transformativa 

bedömningen växlar mellan linjär (målstyrd-förutbestämd) och icke-linjär (ej 

förutbestämd) dokumentation/bedömning där linjär innebär förskolans strävansmål och 

icke-linjär har att göra med att fånga upp barnens egna intressen och tankar (a.a.).  
 

Förskolan uppvisar ett inkluderande arbetssätt men förskollärarna vill inte gärna bedöma 

barnet men hur vet man att ett barn utvecklas optimalt om man inte gör en bedömning av 

barnets utveckling och lärande i någon dokumentation (Renblad & Brodin 2014). 

Karlsudd (2018) presenterar en modell där förskollärares vilja och acceptans till att 

observera och dokumentera belyses i förhållande till deras motstånd och ovilja att bedöma 

(se figur 1).  

 
Figur 1. "Den besvärande länken" (Karlsudd 2018) 

 

Specialpedagoger ställer sig kritiska till att förskollärare inte gärna vill göra bedömningar 

av barnens förmågor vilket kan leda till att barn i behov av särskilt stöd inte 

uppmärksammas och får det stöd som behövs för att det ska kunna utvecklas optimalt 

utifrån sina förutsättningar (Renblad & Brodin 2014). 
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Vikten av kunskaper och medvetenhet om vilka följder, möjligheter och konsekvenser 

som bedömning kan tänkas få i förskolans praktik är något som behöver utvecklas. 

Bedömning och dokumentation kan ses som beroende av varandra och kan å ena sidan 

vara ett stöd i att synliggöra barns förändrade kunnande men å andra sidan vara 

missvisande om barn bedöms utifrån ett bristperspektiv (Vallberg Roth 2015). 

 

Palla (2018) har utifrån ett bedömningsperspektiv analyserat åtgärdsprogram i förskolan 

(handlingsplaner, vår anm.) i vilka det synliggörs hur barnet i fråga blir ägare av 

svårigheterna som skrivs fram utifrån ett individperspektiv. Skriftliga utsagor såsom 

betydelsen av att ”agera på ett åldersadekvat sätt” tolkas som en normaliserande 

måluppfyllelse kopplad till individen där ålder utgör kriterium för bedömning. Delar av 

den dokumentation och bedömning på individnivå som görs i åtgärdsprogrammen kan 

komma att utgöra uppnåendemålsrelaterade bedömningar av barnet, dess beteenden, 

konstruerade brister, kunskaper och förmågor och det finns en risk i att ansvaret för 

måluppfyllelsen med för stor emfas läggs på barnet genom det sätt målen är formulerade 

på (a.a.).  

 

3.4  Styrdokument  

Förskolans arbete styrs av skollag och läroplan där utbildningen ska formas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet och utgår från barnens behov där uppdraget 

omfattar både ett värdegrundsuppdrag och ett kunskapsuppdrag. Varje barn i förskolan 

ska ges förutsättningar att utveckla normer och värden samt kunskaper som är viktiga i 

dagens samhälle (SKOLFS 2018:50). När det gäller områdena observation och 

bedömning nämns de inte i styrdokumenten medan dokumentationsområdet förekommer 

frekvent. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv beskriver både skollag och läroplan 

hur barn i behov av stöd ska uppmärksammas. 

 
Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. (SKOLFS 2018:50, s. 13) 

 

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

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

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

ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. (SKOLFS 2018:50, s. 3) 

 

Förskolläraren ska ansvara för att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt 

stöd i sin utveckling. (SKOLFS 2018:50, s. 12) 

 

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 

rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 

utformningen av de särskilda stödinsatserna. (SFS 2010:800, 8 kap. § 9) 

 

I Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2017:6) framgår att dokumentationen kring 

stödinsatser inte finns reglerat men att dokumentation är en förutsättning för att kunna 

utvärdera insatsernas effekt, liksom att barns utveckling och lärande ska ställas i relation 

till förskolans möjligheter att bidra till det. Vidare bör barnens utveckling inte utgå från 

fastställda normer eller jämföras med andra utan utgå från barnets utveckling i förhållande 

till det sociala sammanhang som förskolan präglas av. Barns behov av särskilt stöd i sin 

utveckling är alltid situationsbundet och kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan 

behovet har samband med vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och 

förskolans miljö (a.a.).  
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Skolverket (2019) tillhandahåller två exempelblanketter mellan övergång från förskola 

till förskoleklass varav en är generell och den andra en kompletterande överlämningsplan 

som används för barn som är i behov av särskilt stöd. För att mottagande skolform ska få 

ta del krävs vårdnadshavarens samtycke.  

 

3.5  Specialpedagogens yrkesroll 

I examensförordningen (SFS 2011:688) beskrivs vilka kunskaper och färdigheter som 

specialpedagoger förväntas ha efter avslutad utbildning. När det gäller observation, 

dokumentation och bedömning framgår det att specialpedagoger ska genomföra 

pedagogiska utredningar, uppföljningar och utvärderingar samt kunna analysera 

svårigheter på organisation- grupp- och individnivå. Dessutom ska de medverka till att 

utveckla det pedagogiska arbetet och lärmiljön i förskolan för att möta varje enskilt barns 

behov samt vara en kvalificerad samtalspartner för pedagoger, föräldrar och andra 

berörda parter. Bedömningar inom det specialpedagogiska området ska kunna göras 

utifrån vetenskapliga och etiska aspekter.  

 

I de statliga styrdokumenten framgår det inte någonstans att det ska finnas 

specialpedagoger som ansvarar för och gör bedömningar om huruvida ett barn är i behov 

av särskilt stöd. Det är endast i skollagens kapitel om elevhälsan som det framgår att det 

ska finnas ”[...] tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800 2 kap. § 25). 
 

Drygt hälften av specialpedagogerna i förskolan ägnar minst en dag i veckan till 

rådgivning och konsultation till arbetslag och nästan lika mycket tid ägnas till utredning 

och dokumentation (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm 2015). 

Specialpedagoger ger uttryck för ett relationellt perspektiv på utbildning där likvärdighet 

och barn/elevers personliga utveckling har ökad betydelse framför kunskapsmål. De 

arbetsområden som de gör anspråk på att ha legitimitet över är undervisning, rådgivning, 

utvecklingsarbete och förebyggande arbete där arbetet sker på individ- grupp- och 

organisationsnivå. Däremot ses arbetet med dokumentation, kartläggning och utvärdering 

endast till viss del utgöra yrkesrollens anspråk (a.a.). Studier visar att handledning, 

bollplank och kompetenshöjning av personal är uppgifter som ryms i specialpedagogens 

uppdrag och där förskolan initierar kontakt när deras egna arbetssätt och metoder inte 

räcker till (Renblad & Brodin 2014). 

 

 

4. Teoretiska perspektiv 
Nedan presenterar vi socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt för vår 

undersökning. Därpå ges en inblick i fyra specialpedagogiska perspektiv med relevans 

för vårt arbete. Utifrån vår valda analysmetod, vilken är diskursanalys, kommer dessa 

teoretiska perspektiv vara användbara. Inom diskursanalys har språket betydelse för vad 

som innesluts och utesluts i en obeständig kontext som i vår studie handlar om 

förskollärares och specialpedagogers dokumentations- och bedömningskultur i förskolan.  

 

4.1  Socialkonstruktionism 

Den ontologiska ståndpunkten utgörs av socialkonstruktionism, ett synsätt som innebär 

att sociala företeelser och kategorier skapas via socialt samspel och befinner sig i ständig 

förändring då de är socialt konstruerade (Bryman 2018). Verkligheten konstrueras via 

språket där sammanhang skapas genom att saker, händelser och grupperingar benämns. 

Det existerar utifrån socialkonstruktionismen ingen objektiv hållpunkt bortom de 
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språkliga framställningarna och uttrycket ”den språkliga vändningen” belyser att 

diskurser både avgränsar och utesluter men på samma gång hjälper oss att filtrera vad 

som är relevant, rimligt, möjligt och sant. Språket ses som en handling och aktivitet som 

konstituerar vår verklighet (Börjesson & Palmblad 2007). Ett försök att beskriva den 

sociala verkligheten utifrån förskollärares- respektive specialpedagogers perspektiv utgör 

utifrån detta synsätt konstruktioner vilka speglar en specifik version av den sociala 

verkligheten som därmed inte kan betraktas som slutgiltig.  

 

4.2  Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet ställs ofta mot det relationella perspektivet där man inom 

det förstnämnda ser elevens egenskaper som grund för åtgärder. Det kategoriska 

perspektivet kan hänföras till det psyko-medicinska paradigmet (Skidmore 2004 se 

Aspelin 2013) där analysnivån inriktas individuellt och inlärningssvårigheter ses som 

effekter av brister i barnets psykologiska och neurologiska struktur. Det äldsta i Sverige 

utkomna verk som på systematiskt vis tar upp psykiska defekttillstånd i ett försök att 

kategorisera avvikande medmänniskor är Gadelius (1813) skrift Galenskap (se 

Rosenqvist 2007). Det kategoriska perspektivet dominerar den specialpedagogiska 

verksamheten traditionellt och förmodligen än idag trots försök att förändra 

lärarutbildning och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning mot ett mer relationellt 

perspektiv. De kortsiktiga åtgärder som ofta tas i bruk när det handlar om att utgå från ett 

kategoriskt perspektiv kan leda till långsiktiga konsekvenser där grupp- och 

organisationsnivån inte genomlysts (Persson 2019).  

 
4.3  Relationellt perspektiv 

Skidmore (2004 se Aspelin 2013) presenterar ett antal studier som inte använder 

reduktionistiska förklaringar där komplexa problem förklaras utifrån enskilda 

förklaringsmodeller utan istället anlägger kritiska perspektiv på utbildning. Detta 

specialpedagogiska perspektiv inom vilket elevers svårigheter ses som dynamiska 

fenomen och inte som produkter av inre eller yttre krafter och där exkluderings- och 

inkluderingsprocesser placeras i en utvidgad social och kulturell kontext, benämns 

relationellt. Persson (1998) argumenterar för en modell som grundar sig i att 

specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, i interaktion med övrig pedagogisk 

verksamhet i skolan och där vad som sker i samspelet och förhållandet mellan olika 

aktörer blir viktigt. Ett relationellt perspektiv innebär likaså att elevens förutsättningar i 

olika avseenden ses relationellt och att förändringar i dennes omgivning antas kunna ha 

inverkan på hens förutsättningar att uppfylla uppställda mål eller krav (a.a.). Det 

relationella perspektivet är i Sverige förbundet med idéer om ”en skola för alla” och kritik 

mot organisatorisk differentiering och undervisning i särskilda, segregerade elevgrupper.  
 

von Wright (2002) talar om en aspekt av det relationella perspektivet, intersubjektiv 

vändning, med innebörden att vi förstår människors handlingar som kommunikation och 

samförstånd. Verkliga mellanmänskliga relationer blir utgångspunkten då vi vill förstå 

oss själva och varandra. 

 
Relationellt kan vi förstå människors problem och svårigheter som mellanmänskliga fenomen 

genom att betrakta oss och andra, inte primärt som enskilda avgränsade subjekt, utan som öppna 

människor som kommer samman i figurationer. Då blir det unika individuella, det som gör dig till 

dig och mig till mig, ett föränderligt fenomen som framträder i möten mellan oss. Vem vi är blir ett 

fenomen som vi inte kan mäta, slå fast eller slutgiltigt bestämma. I genuina mellanmänskliga möten 

framträder vi för varandra som Någon, och endast då blir det uppenbart vem vi är. (von Wright 2002, 

s. 13)  
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4.4  KoRP-kommunikativt relationsinriktat perspektiv  

Perspektivet utgår från empiriska studier som har genomförts inom olika skolformer. 

Teorin utgår från dels det sociokulturella perspektivet där kunskap sker i mötet mellan 

människan och dess omgivning och dels från fenomenografin där människors 

uppfattningar om olika fenomen kan förstås. Fokus ligger både på människan och den 

praktik hon befinner sig i vilket medför att didaktiska frågor kan kopplas till struktur- och 

aktörsperspektiv. I ett par av studierna framkommer vikten av pedagogernas reflektion 

över sina tankar och handlingar för att synliggöra hinder och möjligheter i syfte att 

förbättra undervisningen (Ahlberg 2007). Perspektivet har efterhand utvecklats till att 

kunna användas i flera olika teoretiska diskurser och kan därmed ses som ett special-

pedagogiskt perspektiv. Inom det kommunikativt relationsinriktade perspektivet 

framträder fem teser om människors kunskapsbildning; diskursivt lärande, situerat 

lärande, socialt lärande, medierat lärande och positionsbundet lärande (Ahlberg 2013). 

 

4.5  Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2016) beskriver dilemmaperspektivet som besläktat med ett systemperspektiv 

inom vilket främst grupp- och organisationsnivå beaktas och där tonvikten läggs vid 

etiska och demokratiska frågor. Vidare innebär dilemmaperspektivet en misstro mot att 

rutinmässigt tillskriva elever identiteter baserade på specifika diagnoser men samtidigt 

också en skepsis mot tron att det är möjligt att hjälpa elever utan att tidvis tillskriva dem 

negativt värderade identiteter såsom ”barn i behov av särskilt stöd” eller tillfälligtvis 

undervisa i mindre grupp. Nilholm (a.a.) betonar vikten av att skapa inkluderande 

beslutsprocesser där specialpedagogik gestaltas genom samsyn utifrån demokratiskt 

fattade beslut på central nivå samt bland de som berörs.  

 

 

5. Metod  
I kapitlet redogör vi för vald metod, samt urval av respondenter. Därefter beskriver vi hur 

genomförandet av intervjuerna har gått tillväga och hur vi bearbetat insamlad data. 

Slutligen reflekterar vi kring forskningsetiska ställningstaganden samt till studiens 

tillförlitlighet. 

 

5.1  Metodövervägande  

Inför studien övervägde vi vilken metod som kunde vara passande. Enkätmetod skulle ha 

kunnat utgöra ett lämpligt val om vi enbart velat få fram vad förskollärare och 

specialpedagoger anser om begreppen observation, dokumentation och bedömning. En 

nackdel med enkäter är dock att frågorna ofta är slutna vilket lämnar litet utrymme för 

respondenterna att utveckla sina svar. Det kan också finnas risk för “enkättrötthet” med 

följden att respondenten inte slutför enkäten medan man som respondent under utfrågning 

av en intervjuare inte lika lätt plötsligt väljer att avbryta intervjun (Bryman 2018). En 

annan begränsning med enkäter är att bortfallet vanligtvis är större än vid intervjuer. 

Eftersom våra frågeställningar belyser hur pedagogerna utifrån sin yrkesroll ser på dels 

sin egen men också på den andres profession gällande bedömningspraktiken på förskolan, 

ansåg vi att intervju som metod var bäst lämpad.  

 

5.2  Metodval  

Vi utgick ifrån en kvalitativ ansats genom halvstrukturerade/semistrukturerade intervjuer 

där förskollärare samt specialpedagoger som arbetar mot förskolan delgav synen på deras 

roller gällande observation, dokumentation och bedömning. En kvalitativ ansats inriktas 
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på att tolka, skapa mening och förståelse i individens subjektiva upplevelse av sin 

omvärld (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013) och styrs av det paradigm som 

menar att verkligheten är socialt konstruerad och beroende av individen. 

Halvstrukturerade intervjuer utmärks av att ämnesområden och teman är förutbestämda 

samtidigt som intervjuaren under intervjuns gång avgör på vilket sätt och i vilken ordning 

frågorna ställs (a.a.). Trots att en halvstrukturerad intervju består av ett antal frågor som 

ställs till samtliga respondenter blir varje intervju olik den andra varför intervjuaren 

behöver anpassa sin stil efter den sociala situationen och varje intervjuperson vilket 

kräver en förmåga att improvisera med förbehållet att inte äventyra studiens validitet och 

rollen som neutral forskare (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). En semistrukturerad 

intervju är att föredra enligt Bryman (2018) när det är fler intervjuare inblandade för att 

kunna göra relevanta jämförelser. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) skiljer mellan olika typer av kvalitativa intervjuformer, 

däribland begreppsintervjuer och diskursiva intervjuer vilka utgör verktyg som ligger i 

linje med den typ av undersökning vi avsåg genomföra i förhållande till det övergripande 

syftet. Då vi ville kartlägga intervjupersonernas föreställningar om, och definitioner av 

begrepp som “dokumentation” och “bedömning” kunde vi med hjälp av 

begreppsintervjuer få reda på respondenternas diskursmodeller (förgivettagna antaganden 

om vad som är normalt, typiskt eller lämpligt) och samtidigt fråga efter konkreta 

beskrivningar som skulle kunna visa på intressanta kontraster (a.a.).  

 

Tanken med frågornas ordning var att respondenterna först skulle få berätta om hur det 

ser ut på deras respektive förskola när det gäller observation, dokumentation och 

bedömning för att sedan inrikta sig på hur de ser på sin egen roll som förskollärare 

respektive specialpedagog samt vilka förväntningar de har på varandra. Detta sätt kan 

hänföras till Patel & Davidsson (2019) som hävdar att inledningen av intervjun lämpligen 

bör starta med neutrala frågor för att sedan inrikta sig mot de forskningsfrågor som är 

relevanta för studien.  

 

5.3  Urvalsgrupp  

Vi använde oss av ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015) varav det första 

steget innebar att kontakta kommunala organisationer innefattande förskolor och centrala 

barn- och elevhälsor i syfte att få tillgång till förskollärar- och specialpedagog-

respondenter. Valet av yrkesgrupper knyter an till vårt syfte att undersöka förskollärares 

respektive specialpedagogers roll och uppdrag kring förskolans bedömningspraktik och 

dokumentation för att ta reda på vilka eventuella skillnader som framkommer beroende 

på profession. Organisationerna valdes medvetet dels för att representera genomsnittliga 

socioekonomiska områden och dels för att få en geografisk spridning. Kontakten skedde 

genom att ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut till rektorer och ansvariga för den centrala 

barn- och elevhälsan i fyra utvalda kommuner. Steg två var att få tillgång till respondenter 

som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Rektorer och ansvariga för centrala 

barn- och elevhälsan förmedlade vidare missivbrevet till enligt dem lämpliga 

respondenter som vi i vår tur tog kontakt med. I detta skede hade variabler såsom 

anställningstid, ålder och kön ingen relevans. Vi har även till viss del använt oss av 

snöbollsurval (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014) genom att vi bett en informant att 

identifiera en annan informant som i sin tur pekat vidare till nästa. Detta urval har främst 

skett när det gäller specialpedagogerna. Antalet respondenter som slutligen utgjorde 

grund för resultatet var sju förskollärare och sju specialpedagoger. Ett riktmärke enligt 
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Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) är att det kan vara lämpligt att intervjua 6-8 personer 

för att öka representativiteten i svaren men vid en jämförelse mellan olika grupper behövs 

i regel fler. För att kunna tala om en mättnad i kvalitativa intervjuer, dvs. att samma 

svarsmönster återkommer i ett flertal intervjuer, är det fördelaktigt att varva intervjuer 

med analys (a.a.). Inledningsvis tänkte vi intervjua 5 respondenter av varje yrkeskategori 

men då vi börjat bearbeta och analysera transkriberingarna upptäckte vi att vi behövde 

fler respondenter för att kunna dra några generella slutsatser.  

 

Spridningen i anställningstid inom respektive yrke sträcker sig mellan tre månader till 38 

år beträffande förskollärare och sex månader till 17 år gällande specialpedagogerna. Vi 

använder begreppen kort och lång erfarenhet i vår resultat- och analysdel där kort 

erfarenhet för oss innebär en anställningstid inom yrket mindre än tio år och lång 

erfarenhet mer än tio år.  

 

5.4  Genomförande  
För att se om intervjufrågorna var formulerade på ett tillfredsställande sätt genomförde vi 

en pilotstudie där en förskollärare och en specialpedagog intervjuades för att ges 

möjlighet att kunna justera frågorna (Patel & Davidson 2019). Videoinspelningar av våra 

pilotintervjuer hade kunnat göra oss som intervjuare uppmärksamma på kroppsspråkets 

betydelse och gett oss möjligheter att analysera den interpersonella interaktionen i 

intervjun (Kvale & Brinkmann 2014) men eftersom vårt intresse riktats mot innehållet i 

det sagda föredrog vi röstinspelning. Efter att ha genomfört intervjuerna konstaterade vi 

att frågorna fungerade med en justering då vi fick lägga till en stödfråga kring hur barn i 

behov av särskilt stöd uppmärksammas när det gäller observation, dokumentation och 

bedömning. Detta eftersom respondenterna tolkade frågan mer utifrån verksamhetsnivå 

framför individnivå medan vi utifrån syftet också ville belysa frågan ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Med undantag för ovanstående justering behövdes inga 

ytterligare förändringar i frågeställningarna och därför valde vi att ha med även dessa 

intervjuer i resultat- och analysdelen få att få ett större empiriskt urval. 

 

Inför intervjuerna med respondenterna skickades ett missivbrev ut (se bilaga 1) där de 

forskningsetiska principerna redogjordes för. Vi kontaktade respondenterna via mejl och 

telefon, i första hand genom rektorer och kommunernas barn- och elevhälsa. Plats och tid 

för intervjuerna bestämdes i samråd med respondenterna vilka i samtliga fall skedde på 

deras respektive arbetsplats och varade mellan 30 minuter och en timme. Intervjuerna 

genomfördes av oss båda var för sig där antalet intervjuer fördelades mellan oss vilket 

innebar att en av oss intervjuade tre förskollärare och fyra specialpedagoger och den andra 

fyra förskollärare och tre specialpedagoger.  

 

Vi registrerade intervjuerna genom appar för röstinspelning på våra mobiler och genom 

samtidig röstinspelning på Ipads för att gardera oss mot tekniska missöden där intervjun 

inte upptas. Att använda röstinspelning via mobil och Ipad framför anteckningar ger 

intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet i fråga och dynamiken i intervjun (Kvale 

& Brinkman 2014). Var och en transkriberade sina genomförda intervjuer i sin helhet och 

därefter läste båda igenom varandras utskrifter inför bearbetningen av materialet.  

 

5.5  Bearbetning av materialet  
För att kunna jämföra likheter och skillnader mellan de båda yrkesrollerna angående 

observation, dokumentation och bedömning gjorde vi en textanalys av transkriptionerna 
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som vi sammanställde i en matris. Vänsterkolumnen utgörs av våra åtta intervjufrågor 

och övriga kolumner utgör huvuddragen av respondenternas svar där svaren särskiljs 

genom att vi benämner specialpedagogerna med S1-S7 och förskollärarna benämns F1-

F7 (se figur 2).  

 
Fråga ur 

intervjuguiden 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

 
S4 

Utifrån din roll som 

specialpedagog, hur 

ser du på observation, 

dokumentation och 
bedömning av 

verksamheten/utbildn

ingen och av det 

enskilda barnet. 

Det krävs en struktur. 

Förväntningar på 

pedagogerna-alla i 

arbetslaget ska vara 
delaktig i att ha 

observerat. 

Tydliggöra 

förväntningar på 

varandra. 
Observation, 

handledning och 

utbildning 

Bedömning handlar 

om hur det skrivs ner 
och vad vi gör med 

det. Beskriva det vi 

gör istället för det 

barnet inte kan för att 

det  

Rutin för 

ärendehantering-

uppdrag. 

Återkoppling av 
observation-

rekommendationer. 

Tillgänglig lärmiljö-

SPSM-triangel 

Motstånd till 

dokumentation där 

antagande om barns 

brister beror på ev. 
diagnos. Risk att 

dokumentationen 

kvarstår -barns 

raketutveckling 0-6 

år. 
Bedömning innebär 

att relatera till 

uppnåendemål och 

bedöma var barnet 

befinner sig. 
Processen går inte att 

bedöma utan 

beskrivas - visar på 

hur lärandet sker. 

Ändrar uppfattning 
kring bedömning 

Upplever att det finns 

goda rutiner.  

Ansvar för att slussa 

vidare barn som visar 
på en icke förväntad 

utveckling för vidare 

utredning och 

bedömning. 

Pedagogisk 
bedömning görs inför 

utredning av beslut 

för särskola. 

 

Figur 2 Utdrag ur matris 

Vi har under bearbetandet av materialet beaktat ett antal frågor som fungerat som 

utgångspunkt i en diskursanalys. Vad talas det om och hur? Vad framställs som det rätta, 

vilka subjektspositioner framträder och vad innesluts och utestängs? (Bolander & Fejes 

2019). Utifrån analysen framträdde ett antal teman i materialet som hänfördes till tre 

övergripande diskurser som vi har lyft i diskussionen. 

 

5.6  Forskningsetiska överväganden  
Utifrån forskningsetiska kodexar (Vetenskapsrådet 2017) finns ett antal regler som bör 

beaktas för att en god avvägning ska kunna ske i förhållande till forskningskravet med 

innebörden att forskning bedrivs för samhällets utveckling, att den håller hög kvalitet 

samt utvecklar nya kunskaper och metoder. Dessa kodexar förklarar hur forskare ska 

agera före forskningens genomförande, under genomförandet samt efter genomförandet 

för att skydda de individer som deltar i forskningen. Individskyddskraven utgörs av 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. För vår studie innebär 

det att deltagarna har informerats om forskningsuppgiftens syfte, upplysts om att 

deltagandet är frivilligt samt att intervjuerna kommer att bandas och avidentifieras i 

resultatet och att enskilda personer inte kommer att kunna identifieras. Vidare har 

deltagarna informerats om att insamlade uppgifter endast kommer att användas för 

forskningsändamål där syftet är att bidra med nya kunskaper som kan spridas och 

användas för att utveckla ett område som i detta fall handlar om hur pedagoger ser på 

bedömningspraktiken. Eftersom de ljudinspelningar som gjorts vid intervjuerna kan 

räknas som personuppgift kommer dessa att raderas efter studiens framläggning (a.a.). 
 

5.7  Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet har att göra med tillförlitligheten i mätningen av forskningsresultaten och 

behandlas ofta i relation till huruvida resultatet kan reproduceras av andra forskare och 

vid andra tidpunkter. Kommer intervjupersonerna förändra sina svar under en intervju 
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och ger de olika svar till olika intervjuare? (Kvale & Brinkmann 2014). Man kan skilja 

mellan reliabilitet under intervjun, utskriften och analysen. Vad gäller reliabiliteten under 

intervjun har ledande frågor i huvudsak undvikits men ibland medvetet kommit att 

användas i syfte att pröva tillförlitligheten i respondenternas svar samt för att verifiera 

våra tolkningar. Ledande frågor behöver inte minska intervjuernas reliabilitet utan kan 

istället öka den (Kvale & Brinkmann 2014) liksom upprepande av intervjuer med samma 

respondent kan ge andra svar då denne kan ha ändrat uppfattning och fått nya insikter till 

följd av tidigare intervju och/eller ändrat känsloläge (Patel & Davidson 2019). 

Reliabiliteten bör således ses i relation till den kontext som råder vid intervjutillfället. 

Utskriften av en intervju är fråga om en tolkning där två personer som skriver ut samma 

bandinspelning kan skriva på olika vis beroende på olika stilar och uppfattningar (Kvale 

& Brinkmann 2014). Samma skrivna ord i en utskrift kan förmedla olika betydelser 

beroende på var punkter och kommatecken placeras. Andra skillnader kan bero på 

bristfällig inspelningskvalitet som gör att man hör fel eller misstolkar knappt hörbara 

passager (a.a.). Vi har försökt återge samtalen ordagrant och valt att transkribera också 

de sidospår som intervjuerna ibland slagit in på för att hålla oss så vidsynta som möjligt 

för hur det som sagts i samtalet skulle kunna ha påverkan i analysfasen.  
 

Validitet handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker vad den avser att 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2014). I en kvalitativ forskning motsvarar validiteten 

trovärdighet och överförbarhet (Bryman 2018). Begreppet validitet i kvalitativa studier 

har en vid innebörd som inbegriper hela forskningsprocessens samtliga delar. Det 

innefattar att skaffa underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning av respondenternas 

utsagor, att kunna fånga nyanser inkluderande sådant som är mångtydigt och 

motsägelsefullt, att de tolkningar som formuleras verkligen tillför kunskap om det 

studerade samt att tolkningarna kommuniceras så att meningen hos dessa framträder i en 

tillgänglig text (Patel & Davidson 2019). I resultat- och analysdelen har vi gjort försök 

att eftersträva en god avvägning mellan respondenternas citat och vår egen kommenterade 

text i resultat- och analysdelen för att ge läsaren möjlighet att bedöma tolkningarnas 

trovärdighet.  

 

5.8  Diskursanalytiska utgångspunkter 

Ett socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt i olika forskningssammanhang är 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Inom diskursanalysen betonas 

språkets roll och att det vi ser som sant är en språklig konstruktion som är föränderlig. 

Enligt Foucault som ses som förgrundsgestalt för diskursanalysen, bildar ett antal utsagor 

som rör samma område en diskurs där utsagorna och den praktik som möjliggör dem 

skildrar världen. Utestängning är ett centralt begrepp inom diskursanalysen där yttranden 

både inkluderar och exkluderar vad som ryms inom diskursen (Wreder 2007) vilket i vår 

studie handlar om förskollärares och specialpedagogers tal om observation, 

dokumentation och bedömning.  

 

Diskursanalys är ett verktyg för att destabilisera/skaka om förgivettaganden i den sociala 

tillvaron. Efter genomförd diskursanalys i vår studie framträdde förskollärares och 

specialpedagogers beskrivningar av verkligheten som i diskurser får status av att vara 

sanna. Foucaults intresse för vad som inneslöts och uteslöts i diskurser fick konsekvenser 

för hans syn på makt som innebär positionering av olika subjekt och deras förhållanden 

till varandra och något som ständigt är närvarande (Bergström & Ekström 2018; Bolander 

& Fejes 2019). Makten utövas inte av eller mot någon utan skapas i relation mellan 
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människor och medför möjligheter för vissa och begränsningar för andra. Etablerad 

kunskap hör samman med makt enligt Foucault och det är kunskapen som reglerar 

utestängningsmekanismerna genom att antyda vad som är acceptabelt att säga, hur det 

sägs och vem som har rätt att säga det (a.a.). I vår analys och diskussion har vi inspirerats 

av Foucaults tankar och begrepp.  

 

Boréus (2015) beskriver ett tillvägagångssätt för diskursanalys där det första steget 

handlar om att forskningsfrågan ska kunna besvaras genom textanalys i en social praktik. 

Det andra steget handlar om att avgränsa diskursen i ett sammanhang och fastställa ett 

tema. I vårt fall utgör sammanhanget förskollärares och specialpedagogers roller inom 

förskolans dokumentations- och bedömningspraktik och temat innefattar observation, 

dokumentation och bedömning. Steg tre inrymmer val av texter där intervjuerna i vår 

studie utgör texten. I steg fyra görs en analys av textmaterialet där vi utgår från Bolander 

& Fejes (2019), se 5.5 Bearbetning av materialet. Därefter placeras textanalysen in i ett 

samhälleligt sammanhang som för oss innebär att koppla den analyserade texten till 

tidigare forskning och styrdokument. Tillvägagångssättet avslutas med att besvara 

forskningsfrågan där vissa slutsatser kan dras om subjekts-positioneringarnas innebörd.  

 

Två diskursanalytiska begrepp tillhörande den kritiska diskursanalysen som kan vara 

användbara i vår textanalys är modalitet och hedge. Modalitet har att göra med talarens 

grad av instämmande i en mening där intonation (tonhöjd och betoning) beaktas medan 

hedge innebär talarens gardering mot att inte behöva ta ställning genom att anpassa sina 

påståenden (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

 

6. Resultat och analys 
Nedan följer en redogörelse och analys för de resultat som framkommit ur intervjuerna. 

Vi redovisar förskollärares och specialpedagogers svar var för sig under rubrikerna; 

observation, dokumentation, bedömning, samt uppfattningar om yrkesrollerna gällande 

observation, dokumentation och bedömning. Varje rubrik avslutas med en gemensam 

analys av de båda yrkeskategorierna där vi tolkar och relaterar deras svar till begrepp och 

teorier från tidigare litteraturgenomgång utifrån en diskursanalytisk karaktär. Se figur 3. 

 
Figur 3  Resultat- och analysdesign 
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6.1  Observation 

Förskollärare 

Inget tal om systematisk observation på gruppnivå 

Förskollärarna uttrycker att observation sker genom i huvudsak foto och film som en del 

av dokumentationen av barngruppens lärande. De talar inte om observation som enskild 

företeelse utan istället tolkas begreppet som en process i den pedagogiska 

dokumentationen vilket följande citat illustrerar. 

 
Alltså det blir ju en dokumentation - observation i lite samma känner jag där. Vi filmar och tar 

foton ibland i lite olika situationer och sen skriver vi ner lite om vad som händer i processen, vad 

barnen gör och vad de säger eller så. (F1) 

 

När det gäller observation av det enskilda barnet nämner några förskollärare ett 

observationsverktyg som kallas pedagogisk observation där de i arbetslaget tillsammans 

med förskolechef två gånger per termin diskuterar och reflekterar kring varje enskilt barn 

på avdelningen i syfte att upptäcka barn i behov av stöd. Andra förskollärare nämner att 

de använder en kartläggningsmall kring observation och reflektion på organisation-, 

grupp-, och individnivå vid behov.  

 
Vi har ju ett dokument på datorn som heter pedagogisk observation och då är det tre stycken spalter 

för varje barn. Först är det då vad ser vi, alltså bara en ren observation av barnet och nästa spalt är 

vad behöver vi göra för att barnet ska utvecklas och sen den tredje är ju då resultat. (F6)  

 

Fotografering och videofilmning sker på samtliga förskolor i syfte att synliggöra barnens 

lärprocesser och tillsammans med barnen kunna reflektera och samtala kring 

dokumentationen. Reflektionen görs även i arbetslaget. Förskollärarna med lång 

erfarenhet beskriver att i observationssituationer användes tidigare olika screeningmallar.  

 
Innan fanns TRAS och LUS och allt möjligt. (F7) 

 

När jag började hade vi en checklista och då hade vi en sån liten bok…kan barnet gå tre steg bak, 

check på det, alltså det var ju hur mycket som helst […].(F2) 

 
Specialpedagoger 

Observation på uppdrag av förskolan 

Specialpedagogerna utgår från de uppdrag de fått till sig. Det kan handla om att observera 

på grupp och/eller individnivå. De flesta uppdrag specialpedagogerna får är på 

individnivå men de framhåller önskemål om att gruppnivån ska lyftas i högre grad.  

 
De flesta uppdrag vi får in ligger på individnivå men vi har gjort om blanketten för att man ska få 

syn på att det även finns möjlighet att anlita oss på gruppnivå. (S2) 

 

Två specialpedagoger uttrycker att observationen föregås av en träff med arbetslaget som 

delger sin syn på individ och/eller gruppnivå. Övriga utgår ifrån det kartläggningsmaterial 

som inkommit. Specialpedagogerna uttrycker att de förhåller sig objektivt genom att inta 

en neutral plats under sin observation för att inte påverka eller störa barnet/barngruppen.  

 
Jag observerar ju det i samspelet mellan barn-vuxen, barn-barn och försöker så objektivt som möjligt 

beskriva vad det är som händer här, hur samspelar barnet, hur tar barnet en instruktion, hur ger 

pedagogen instruktionen. Vi kan inte ändra på något barn, det enda vi kan ändra på är faktiskt 

bemötandet från pedagogerna. Det är de som måste jobba på att ändra sig. (S5)  
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De erfarna som arbetat länge i yrket beskriver att de har en tydlig struktur på vad de vill 

titta på men de utgår inte från några specifika observationsmallar.  

 
Jag för löpande observationer i mitt block. Jag har inga fasta punkter men eftersom jag har jobbat så 

länge som specialpedagog och förskollärare så har jag i ryggmärgen vad jag vill se… och det är 

mycket. Hur kommunicerar barnet, förstår barnet vad andra säger, vad kompisar säger, vad personal 

säger, förstår de, följer de rutiner, hur man integrerar med andra, är man intresserad eller ointresserad 

av andra barn och håller man fast vid en aktivitet länge eller en kort stund. Det är egentligen det jag 

tror som är huvudessensen i min observation. (S2) 

 
Analys 

Observationen har försvunnit som enskild företeelse hos förskollärarna och utgör numera 

en del av den pedagogiska dokumentationen (jfr Sheridan & Pramling Samuelsson 2016). 

Förskollärarna talar inte om observation som ett eget begrepp utan som ett verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Utvecklingspsykologin utgjorde tidigare en egen diskurs i förskolan där observation hade 

en framträdande roll för att kartlägga enskilda barns utveckling i förhållande till varandra. 

Idag har diskursen tagit en annan riktning mot ett mer konstruktionistiskt perspektiv där 

barnsyn och förhållningssätt ses som något som förändras över tid (Lenz Taguchi 2013) 

vilket framträder hos förskollärarna genom att de talar om lärprocesser på gruppnivå 

framför observation på individnivå. Några förskollärare ger dock uttryck för att de gör 

pedagogiska observationer utifrån framtagna dokument på kommunnivå vilket de 

legitimerar.  

 

Specialpedagogerna utgår från det relationella perspektivet (Aspelin 2013; Persson, 1998; 

von Wright 2002) då de talar om bland annat samspel, miljö, kommunikation, 

koncentration och uppmärksamhet i relation till pedagogerna, gruppen och lärmiljön. 

Beroende på erfarenhet har de specialpedagoger som arbetat länge i yrket internaliserat 

vad som ska observeras medan de med kortare erfarenhet efterlyser någon form av 

observationsschema att utgå ifrån.  

 

Mellan professionerna syns skillnader i hur ingången till observationen tar form då 

förskollärarna i första hand observerar på gruppnivå medan specialpedagogerna anlitas 

för att observera ett specifikt barn vilket kan ha sin förklaring i att specialpedagogerna 

inte arbetar ute i verksamheten.  

 

6.2  Dokumentation 
Förskollärare 

Dokumentation på gruppnivå och tal om barns förändrade kunnande  

Förskollärarna dokumenterar barnens lärande på gruppnivå och i de flesta fall sker detta 

i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan i syfte att utveckla verksamheten. Det som 

dokumenteras är vad barnen gör och vad de säger bl.a. genom foto, film och anteckningar 

som samlas i en Powerpointmall med tydliga rubriker kopplade till läroplansmål-

aktivitet-resultat-analys-hur går vi vidare som arbetslaget kontinuerligt uppdaterar. För 

att vårdnadshavare snabbt ska kunna ta del av förskolans verksamhet dokumenteras 

aktiviteter med hjälp av Instagram och det delas till vårdnadshavare som grupp. Nedan 

följer två kommentarer på hur två förskollärare uttrycker detta i intervjun. 

 
Tidigare skickade vi ett veckobrev på mail och då var de få som läste och då tror vi att det är lättare 

om de sitter med mobiltelefonen och ändå är på Instagram att man frågar barnen ja vad gjorde ni så 

att man på något sätt har en dialog med barnen. (F4) 
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Men det är på gång att vi ska dokumentera varje barn i schoolsoft, tror jag, om vad de kan. (F1)  

 

Det finns en tydlig struktur kring hur man dokumenterar på gruppnivå och där 

förskollärarna talar om barns förändrade kunnande. När det gäller varje barns utveckling 

och lärande som enligt förskolans läroplan (SKOLFS 2018:50) systematiskt och 

kontinuerligt ska dokumenteras och analyseras finns det ingen tydlig struktur vilket 

medför en osäkerhet som kan urskiljas i nedanstående citat. 

 
Och det enskilda barnet, det har vi ju ingen speciell dokumentation på så, eller vi har ju våra 

utvecklingssamtalsunderlag, kan ju vara en slags dokumentation för det sparar vi ju och sen tittar 

man tillbaks lite när det är dags att skriva igen och då blir ju det en slags dokumentation av barnets 

utveckling tänker jag. (F6)  

 
Under varje punkt finns det barnets förändrade kunnande. Där är det lite vad kunde det förra gången 

när vi hade utvecklingssamtal och hur ser det ut just nu, har barnet gått vidare och där skrivs det lite 

små anteckningar. (F3)  

 

Skolifiering 

Några förskollärare uttrycker att undervisningsbegreppets införande i läroplanen kan 

medföra en ökad dokumentation och ett större ansvar för förskollärarna medan en del 

menar att undervisningsbegreppet kan göras till sitt eget och likställas med barns lek och 

lärande. Kunskapsmålen kommer enligt förskollärarna dominera framför värdegrunds-

målen och de talar om att de ser en fara i att strävansmål kan bli uppnåendemål även i 

förskolan. Det uttrycks också att dokumentationen övergår alltmer i digital form även på 

individnivå genom olika lärplattformar.  
 

Jag tror det blir mer skolifierat eftersom nu blir förskoleklassen obligatorisk och det blir ett steg 

närmre oss, så jag tror absolut att det kommer att komma ner på vår nivå också och att man kommer 

förvänta sig att barnen ska kunna vissa saker i matematik eller i svenska. (F3) 

 
Vi har ju undervisning i den gamla läroplanen också, det är bara det att det inte heter undervisning 

utan det heter barns lek och lärande. Det är samma sak, man gör det till sitt eget, det är bara det att 

de har satt ett annat ord på det, nu heter det undervisning. För mig är det fortfarande lek och lärande. 

(F5) 

 
Jag tror fortfarande man kommer se individen i gruppen men jag tror man kommer se lite mer bara 

individen, att det blir mer skolifierat... att föräldrarna kan se via en app hur det går och vad Nisse 

gjort idag. (F4) 

 
Specialpedagog  

Ingen systematisk dokumentation 

Specialpedagogerna uttrycker att de dokumenterar för egen skull för att kunna analysera 

och reflektera över observationstillfället inför återkoppling och handledning med 

arbetslaget. Dessa dokumentationer uttrycker flera av specialpedagogerna är internt 

material som inte lämnas ut. 

 
Det är upp till pedagogerna att anteckna det de tycker att det här tar vi med oss och det här vill vi 

ha. Den dokumentationen jag har, har bara jag och jag lämnar aldrig ut den. (S3)  

 

Kartläggningen som är gjord av arbetslaget med eller utan specialpedagogens medverkan 

utgör en form av dokumentation liksom förslag på extra anpassningar som tillsammans 

med specialpedagogens observation ligger till grund för ett eventuellt upprättande av en 

handlingsplan. Handlingsplanerna skrivs både på grupp- och individnivå där åtgärder i 

stort sett sker på gruppnivå. En specialpedagog ställer sig kritisk till extra anpassningar i 

form av “checklistor” där pedagogerna kryssar i att de provat olika generella åtgärder 
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såsom bildstöd, TAKK1  och egen plats i ringen vilket gynnar alla barn men man beskriver 

inte hur man arbetat med det för att det ska bli ett stöd för det aktuella barnet.  

 
Jag är väldigt noga med att vid uppföljningen att gå på gruppnivå… för då säger jag att det som är 

bra för alla barn är också bra för Kalle. Vi har diskuterat om vi ska sätta mål för förskolan eller mål 

för barnet… Det är knäckfrågan va. (S2)  

 

En specialpedagog anser att man som specialpedagog har ett ansvar att dokumentera.  

 
[...]så att man ser processen i dokumentationen, vad har man gjort, hur ska man gå vidare och hela 

tiden har man i baktanken individnivå också såklart gruppnivå-organisationsnivå. (S6) 

 

Två specialpedagoger poängterar att det inte finns någon lagstadgad skyldighet att 

dokumentera barn som kan vara i behov av särskilt stöd i förskolan i form av 

åtgärdsprogram och handlingsplaner.  

 
Vi har i vårt område tillsammans med förskolechefen bestämt att vi ska inte ha handlingsplaner i 

parti och minut utan här har vi det om det är något väldigt väldigt speciellt. (S3)  

 

Då det inte finns några rekommendationer kring hur dokumentationen ska upprättas kring 

barn i behov av särskilt stöd så efterlyses det av en specialpedagog.  

 
En grej som vi kommit på här som är ett bekymmer… om jag är inkopplad på ett barn och så har det 

barnet till exempel en hörselskada, då kommer det en annan specialpedagog som har inriktning 

hörsel. Då skriver hon sina minnesanteckningar och jag har mina och de går liksom inte ihop. Jag 

tänker att det egentligen borde finnas ett journalsystem där det lilla barnets integritet faktiskt beaktas. 

(S5.  

 

Vid talet om stadieövergångar uttrycker en specialpedagog; 

 
Det har ju funnits en mängd av “hitte-på-blanketter” och vi tog ett beslut att vi skulle använda 

Skolverkets blanketter på den här enheten. (S3)  

 
Större krav på förskollärare 

Specialpedagogerna lyfter att förskollärares kunskaper profileras i den nya läroplanen 

vilket kan leda till större krav på dokumentationsansvar och undervisning vilket dock inte 

ses som liktydigt med skolämnen. De betonar också att begreppen bedömning och 

undervisning och dess innebörd är en tolkningsfråga som bör lyftas på varje förskola.  

 
Jag tror kanske att man kommer att poängtera skillnaden mellan en förskollärare och barnskötare 

mer när det gäller begreppet undervisning. Förskolläraren ska ansvara för upplägget och driva 

utvecklingen framåt. Jag tänker ändå att det följer med ett visst dokumentationsansvar om det ska 

vara möjligt. (S2). 

 
Jag tror på att det är jätteviktigt att bryta ner orden för att själva diskutera och komma fram till vad 

de står för för vår verksamhet. (S1) 

 
Det är lärandet vi ska fokusera på, vi ska fotografera och vi ska skriva. Ja ibland kan jag tycka att 

det är jättebra men det kan också bli en belastning för pedagogerna och vi hinner inte vara med 

barnen. Dokumentation måste vi ha till viss del för att dokumentera lärandeprocessen men barnet 

blir ju inte bättre för att du dokumenterar. (S7) 

 

 
1 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
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Analys 

Det finns en stor osäkerhet kring hur dokumentationen på individnivå ska ske då 

förskollärarna uttrycker sig i vaga formuleringar kring detta eftersom läroplanen 

(SKOLFS 2018:50) förordar att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt följs, dokumenteras och analyseras men saknar angivelser för hur vilket 

överensstämmer med Johansson (2016) och Elfström (2013). Dokumentationen har blivit 

mer digitaliserad i och med användningen av lärplattformar och sociala medier vilket kan 

medföra att den reflekterande och analytiska delen av dokumentationen riskerar att utebli 

på bekostnad av att enbart dokumentera görandet. Detta ligger i linje med ett av de 

perspektiv Alvestad & Sheridan (2015) beskriver som barncentrerad dokumentation trots 

att intentionen utifrån styrdokument och forskning trycker på en mer lärorienterad 

dokumentation. Införandet av undervisningsbegreppet och dess konsekvenser uttrycks på 

olika sätt av förskollärarna. Det kan ha sin förklaring i att begreppsdefinitioner, som kan 

härledas till skolan, gjorts om utifrån förskolans kontext och blivit mer legitima att tala 

om.  

 

Specialpedagogerna använder sig inte av någon systematisk dokumentation såsom 

förskollärarna gör. De talar med hög modalitet om att dokumentationen tillhör dem själva 

och inte delges arbetslaget såvida de inte efterfrågar dokumentationen som i sådana fall 

anpassas. Detta kan ses som ett uttryck för subjektpositionering. Vidare påpekar 

specialpedagogerna, som har lång erfarenhet, med hög modalitet att det inte finns några 

lagstadgade krav på dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan i likhet 

med Renblad & Brodin (2014). Specialpedagogerna har olika uppfattningar kring hur de 

vill att dokumentationen ska se ut vilket kan påverka likvärdigheten i förskolan.  

 

6.3  Bedömning 

Förskollärare 

Verksamheten bedöms - inte det enskilda barnet 

Förskollärarna menar att det är verksamheten som bedöms genom det systematiska 

kvalitetsarbetet. Flera av pedagogerna hävdar att det är det egna förhållningssättet för att 

anpassa verksamheten utifrån barngruppen som bedöms.  

 
Alltså verksamheten det känns som att den bedömer man ju genom att vi gör dokumentationerna. 

Då bedömer vi hur gick det, blev det som vi hade tänkt oss eller blev det något annat. Det blir ju att 

man bedömer sitt eget agerande, vad kan jag göra, kan jag göra på ett annat sätt till nästa gång. (F3) 

 

Att bedöma är ett värdeladdat ord som det finns mycket tankar kring vilket följande citat 

beskriver. 

 
Vi ska ju egentligen inte bedöma barnet...men hur ska vi då veta vart vi ska. Det är svårt att veta hur 

vi ska göra. (F1) 

 

Det är ju mycket bannor på att du kan inte bedöma men du måste ju ändå göra någon form av 

bedömning för annars kan du aldrig se det enskilda barnet, för vi är ju alla olika så det blir ju lite 

tudelat. (F2) 
 
Ja det blir lätt att bedömning klassas som något negativt men det behöver ju inte vara det, det kan 

vara positivt för att vi kan utveckla vår verksamhet. Jag måste bedöma mig själv för att utvecklas. 

(F3) 

 
Alltså vi bedömer ju inte barnen, utan vi bedömer oss själva i så fall och själva verksamheten om 

den är tillräckligt utvecklande och lärorik och spännande och om de känner sig trygga. (F5)  
 



  
 

19 

 

Bedömning av barnet blir det ju också fastän det är jättetabu men i ett utvecklingssamtal så kan man 

ju tolka det på väldigt många olika sätt det man skriver och det skiljer ju sig ofta från det man säger 

sen, det kan nog absolut tolkas som en bedömning också av barnet, det beror ju lite på vad man 

lägger för värdering i det ordet tänker jag. (F6) 

 
Självklart är det ju vårt uppdrag att vi måste ju se det enskilda barnet, vi måste hjälpa dem om de 

behöver stöd och kan du inte då få göra en bedömning, hur ska du då kunna se det. Du måste ju 

kunna se barnen för att kunna hjälpa dem. (F2)  

 
Jag anser att ett barn ska få så mycket hjälp som möjligt, det har jag diskuterat med andra kollegor, 

det blir riktiga strider verkligen, det är en het potatis inom förskolan… Man ska inte peka ut något 

barn och ett sätt är att bara titta åt ett annat håll “jamen vi är alla olika”. (F4) 

 
Specialpedagog  

Bedömning utifrån ett relationellt perspektiv 

Samtliga specialpedagoger med undantag av en hävdar att de gör bedömningar utifrån de 

kartläggningar och observationer som de har fått till sig eller genomfört själva. Men de 

är försiktiga i sitt språkbruk och talar runt begreppet bedömning. Specialpedagogerna 

med lång erfarenhet talar om barnets förväntade utveckling, åldersadekvat beteende och 

den typiska utvecklingen som något de uppmärksammar men inte lägger någon större vikt 

vid. Fokus ligger istället på att handleda pedagogerna i att tillrättalägga lärmiljön samt att 

se till att de använder tydliggörande pedagogik. I de fall där ingen förändring sker hos 

barnet trots pedagogiska insatser kan specialpedagogerna göra en bedömning av att 

ärendet ska gå vidare till utredning och bedömning av psykolog. 

 
Det låter lite fult men jag bedömer det inom mig själv och då bedömer jag barnets 

kommunikationsförmåga; Kan barnet förstå vad som sker? Kan barnet göra sig förstådd?... 

Impressivt och expressivt... där gör jag ju en liten bedömning. (S2) 

 
Jag tittar på det enskilda barnet för jag måste ju få min bild av vad det är som blir svårt och i vilka 

situationer...så det är klart att det blir ju en bedömning av det enskilda barnet men det är ju så mycket 

runt omkring för vi jobbar ju utifrån det relationella perspektivet eller förhållningssättet. (S1) 

 
Ja på individnivå kan jag ju göra en viss bedömning om jag ser att barnet behöver komma vidare 

(BVC2, TVITS3-team, vår anmärkning). (S4) 

 
[…] men jag gör inte en bedömning att han ligger på en tvåårsnivå vad det gäller social interaktion 

eller så, det gör jag inte, utan jag kan se det och att “Kalle” leker bredvidlek trots att han kanske är 

fem år. Och då tänker jag så här: Jaha han leker bredvid fortfarande, hur kan vi då utveckla det. (S5)  

 
Jag bedömer ju mer samspel, det är mer det jag tittar på. Vi bedömer ju inte rätt eller fel...alltså i 

förskolan bedömer man ju inte men för att kunna hjälpa barnet vidare i sin utveckling måste man ju 

kunna se att det är något som inte riktigt fungerar. (S7) 

 
Bedömningar gör vi inte i förskolan...bedömning för mig är att då har vi ett mål ett uppnåendemål 

att relatera till och då kan jag bedöma vad barnet kan och var eleven befinner sig. (S3) 

 

Utifrån kartläggningar och ev. bedömningar läggs sedan fokus på att åtgärderna ska ske 

på gruppnivå där pedagogernas insatser blir avgörande. Specialpedagogens roll är inte i 

första hand att utveckla förskolans verksamhet utan att utveckla pedagogernas kompetens 

kring barn i behov av särskilt stöd.  

 

 
2 Barnavårdscentralen 
3 Tidiga vardagsnära insatser i tydlig samverkan. Barnhabiliteringen 
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Jag kan ju se att vissa arbetslag behöver kompetensutveckling inom ett område och då blir det ju en 

bedömning av ett behov… men aldrig på enskilda barn. (S4) 

 
[...] men det viktigaste är hur jag får syn på vad pedagogerna kan göra för att barnet kan få fatt i sina 

resurser. (S5) 

 
Man observerar hur personalen undervisar barnet, finns det någon kvalitet i undervisningen, har de 

allmänna anpassningar, hur personalen bemöter barnet är också viktigt. (S6) 

 

Analys 

Beroende på hur förskolan har synliggjort och diskuterat begreppet bedömning 

framkommer olika uppfattningar om huruvida bedömning ska ske eller inte. Ingen 

förskollärare nämner att det görs en bedömning av det enskilda barnet trots att de menar 

att det borde vara legitimt att bedöma då de behöver få syn på varje enskilt barns behov 

för att barnet ska kunna utvecklas så långt som möjligt (jfr Karlsudd 2018; Renblad & 

Brodin 2014). Genom att använda sig av hedges undviker de att ta ställning och garderar 

sig då de subjekts-positionerar sig inom förskolans rådande diskurs vilket kan ses som en 

utestängnings-mekanism där det är otillåtet att bedöma (Bergström & Ekström 2018). Det 

blir därför svårt att få fram deras egentliga uppfattningar om bedömning.  

 

Med hänvisning till Sheridan & Pramling Samuelsson (2016) återspeglas den frizon som 

förskolan traditionellt sett har utgjort genom förskollärarnas avståndstagande tal kring 

bedömning av barnen. Frizonen kan tolkas som att ha status av att utgöra en sanning och 

kan ses som en maktposition gentemot förskollärarnas acceptans av att en viss form av 

bedömning måste få ske. Det finns inget tal om varken summativ eller formativ 

bedömning som begrepp hos förskollärarna men deras utsagor kring bedömning kan 

tolkas som att det finns inslag av både och. De pratar om formativ bedömning när de talar 

om det systematiska kvalitetsarbetet där lärandeprocessen på gruppnivå ligger i fokus 

men också när det handlar om bedömning av sin egen undervisning och förhållningssätt 

vilket kan hänföras till det Kommunikativt relationsinriktade perspektivet (Ahlberg 

2007). En summativ bedömning kan skönjas i talet om det enskilda barnet i förhållande 

till uppsatta mål och farhågor om att förskolan kommer att bli mer lik skolan. 

 

Specialpedagogerna talar om bedömning utifrån ett relationellt perspektiv vilket kan ha 

sin förklaring i läroplanens intentioner utifrån det sociokulturella perspektivet. De talar 

om bedömning av undervisningens kvalitet, hur personal bemöter barnet och samspel 

framför brister hos barnet (jfr SKOLFS 2017:6).  

 

Flera specialpedagoger uttrycker att de bedömer inom sig själva utifrån utvecklings-

psykologiska teorier men det är inget som dokumenteras i handlingsplaner eftersom 

åtgärder då riskerar att hamna på individnivå (jfr Palla 2018). Att de ändå 

uppmärksammar ”den typiska utvecklingen” som en specialpedagog uttrycker det, 

legitimerar de genom deras upplevda ansvar av att vara den som slussar vidare för att få 

en bedömning av annan profession om barnet visar på en icke förväntad utveckling. En 

likhet mellan förskollärare och specialpedagoger är att båda yrkesgrupperna uttrycker att 

de inte gör bedömningar av enskilda barn.   

 

6.4  Uppfattningar om yrkesrollerna 
Förskollärares och specialpedagogers förväntningar på varandra 

Så ett litet frö 

Förskollärarna uttrycker att de förväntar sig stöttning i arbetslaget genom bland annat 

kompetensutveckling kring diagnoser och funktionsvariationer samt konkreta tips, idéer 
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och verktyg för att komma vidare när problem uppstår. Förskollärarna förväntar sig vidare 

att specialpedagogerna har mer kompetens kring barn i behov av särskilt stöd och att de 

kan se vad som behöver göras.  

 
Min förväntning är ju att specialpedagogen ska kunna bidra med någonting som går utanför vår 

kompetens, att vi har försökt stötta och hjälpa barnet så långt som vi vet och kan, men när vi står 

och inte vet vad vi ska göra längre att hon då kan mer än så och att hon vet något verktyg eller något 

sätt att bemöta barnet, alltså något verktyg som tar oss vidare. (F6)  

 
Jag kan känna att man vill ha en profession som kan lite till och kanske kan hjälpa till att liksom 

komma med de här små men väldigt nyttiga förändringar eller tankesätt som sätter ett litet frö i 

huvudet att tänk såhär nästa gång, gör på det viset. (F2)  

 

Bollen ligger hos förskollärarna 

Specialpedagogerna uttrycker att de förväntar sig att förskollärarna ska vara förberedda i 

en första kontakt och kunna beskriva vad de vill ha hjälp med och vilka anpassningar som 

har gjorts. De förväntar sig också att förskollärare kan se sin egen roll, vad de gör och 

inte gör istället för att lägga det på barnet. De talar om att förskollärarna själva innehar 

resurserna och att de har kunskaper om läroplanen för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Vidare förväntar sig specialpedagogerna att förskollärarna är nyfikna och villiga att hitta 

och prova olika lösningar, fortbilda sig inom områden som behövs för barngruppen, 

samarbeta som arbetslag och att de genomför anpassningar i lärmiljön. 

Specialpedagogerna menar att bollen ligger hos förskollärarna när det kommer till att ta 

till sig och arbeta med de förslag/rekommendationer som givits.  

 
Det är viktigt att man själv kan beskriva vad det är man verkligen vill och tänkt över på har vi 

verkligen gjort allt innan det kommer som ett ärende till oss. (S1). 

 

Jag förutsätter att förskollärarna har gjort en första observation och en kartläggning runt omkring 

barnet. Det tycker jag de ska göra för det ska de kunna. (S3)  

 

Jag förväntar mig att man har en vilja och en nyfikenhet att lära sig. Så bygger vi ihop deras 

kunskaper och erfarenheter med mina kunskaper och erfarenheter och så lyfter vi varandra, och då 

lyfter vi barnet. (S5)  

 

Att de har uppsatta mål vad de jobbar mot som arbetslag och att man är uppmärksam på annorlunda 

eller avvikande beteende, att man inte ignorerar, även de tysta barnen, att man inte glömmer, det 

förväntar jag mig av personalen. (S6)  

 

Jag kommer inte hit för att kontrollera men det är klart, har vi inget att utvärdera så är det ju inte så 

mycket idé att vi träffas för jag säger ändå att det är ni som har väckt uppdraget. (S2)  

 

Förskollärares och specialpedagogers antagande om den andres förväntningar 

Vilja att prova  

Förskollärarna uttrycker kring specialpedagogers förväntningar på dem att det sker en 

dialog mellan professionerna och att utgångspunkten är att se till barnens bästa samt att 

man flaggar för hjälp. Att underlag för kartläggning används i de fall de finns och att 

arbetslaget provat olika lösningar själva först för att se om det sker någon förändring samt 

att de förslag till anpassningar specialpedagogen föreslagit provas i barngruppen uttrycks 

också.  

 
Jag tänker nog att det är dialogen mellan förskollärare och specialpedagog. En specialpedagog 

förväntar sig att jag tar till mig det hon säger och försöker arbeta in det i gruppen, att man liksom 

försöker arbeta med det. (F3) 
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Jag antar att de förväntar sig att man jobbar med det de kommer med helt enkelt och att det finns 

någon sorts uppföljning, att vi ska följa upp det. (F5) 

 
Att vi verkligen har försökt jättemånga olika saker och att vi är villiga att jobba mer. (F6) 

 
Fixa problemet 
Specialpedagogerna uttrycker att det ofta blir en krock mellan förskollärarnas 

förväntningar på dem i förhållande till specialpedagogernas egen syn på sitt uppdrag. Ofta 

tror arbetslaget enligt specialpedagogerna att de ska komma ut och lösa problemet. 

Specialpedagogerna upplever att de behöver förtydliga sin egen roll i uppdraget och 

vilken roll som arbetslaget ska ha. 

 
Jag ska få till mer resurser, mer tid, timmar och jag ska kunna ge sådana tips (fingerknäpp) att det 

bara löser sig allting eller tala folk tillrätta. Så det är därför jag brukar börja med att säga såhär att 

nu när jag kommer in här så kan inte jag lösa alla era problem, det här jobbar vi med tillsammans. 

Det kommer bli ett arbete för er för det är ni som har uppdraget. (S2)  

 
En del förskollärare har ju förväntningar på att jag ska komma ut och fixa det här och jag brukar 

skoja om det med att jag har inte det trollspöet med mig idag och de blir ganska förvånade när de 

upptäcker att det är de som ska göra jobbet, det är inte jag som kommer ut och skruvar om på någon 

unge så att den ska fungera igen… de ska förstå att de själva har resurserna. (S3) 

 
Ibland tror jag att de tror att jag ska komma med lösningar vilket jag inte gör. Då blir de besvikna, 

för det är inte riktigt så det fungerar. (S7)  

 
Analys 

Förskollärarnas förväntningar på specialpedagogerna stämmer överens med 

examensordningen (SFS 2011:688) när det handlar om att specialpedagogerna förväntas 

inneha en fördjupad kunskap och förståelse kring specialpedagogiska frågor.  

 

Specialpedagogens antaganden om förskollärarens förväntningar stämmer inte överens 

med förskollärares faktiska förväntningar som handlar om att delges idéer och metoder 

för att kunna möta barnets behov kontra specialpedagogens uppfattning om att de 

förväntas komma ut och ”fixa problemet” och plocka fram ”trollspöt”.  

 

Förskollärares antaganden om specialpedagogers förväntningar handlar om att 

förskolläraren ska ha provat olika lösningar själv först för att sedan ta till sig och arbeta 

med det som specialpedagogen rekommenderar. Det är samstämmigt med 

specialpedagogernas faktiska förväntningar som handlar om att det är förskollärarna 

själva som ska föra arbetet framåt utifrån den handledning de fått.  

 

6.5  Resultatsammanfattning 

Nedan sammanfattar vi i punktform de mest framträdande resultaten. 

 

• Förskollärarna talar inte om observation som ett enskilt begrepp utan istället 

tolkas det som en process i den pedagogiska dokumentationen som sker i 

huvudsak på gruppnivå. 

• Specialpedagogerna observerar på uppdrag av förskolan där ärendena oftast ligger 

på individnivå men framhåller önskemål om att gruppnivån ska lyftas i högre 

grad. 

• Förskollärarna dokumenterar på gruppnivå och talar om barns förändrade 

kunnande men det råder stor osäkerhet kring hur dokumentation på individnivå 

ska se ut. 
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• Specialpedagogerna dokumenterar för att kunna analysera och reflektera över 

observationstillfället inför återkoppling och handledning, en dokumentation som 

de inte gärna lämnar ifrån sig. De upprättar handlingsplaner men uttrycker att det 

inte finns något dokumentationskrav. 

• Förskollärarna bedömer verksamheten och sin egen undervisning men inte det 

enskilda barnet. Bedömning är ett värdeladdat ord. 

• Specialpedagogerna bedömer utifrån ett relationellt perspektiv där insatser sker 

på gruppnivå. Bedömningar för vidare utredning av annan profession görs 

undantagsvis när ett enskilt barn inte följer den förväntade utvecklingen trots 

omfattande pedagogiska anpassningar. 

• Förskollärarna förväntar sig att specialpedagogen har fördjupade kunskaper i 

specialpedagogiska frågor som resulterar i tips och idéer som är användbara i 

undervisningen medan specialpedagogerna tror att förskollärarna förväntar sig en 

”quick fix”. 

 

 

7. Avslutande diskussion 
Vi har delat in diskussionsavsnittet i fyra delar varav den första behandlar metodval och 

lämplighet i teorival. Därefter följer en resultatdiskussion i vilken vi diskuterar syftets 

första två frågeställningar utifrån tidigare forskning och valda teoretiska ansatser. 

 
• Hur uppfattar specialpedagoger sin och förskollärarens roll och uppdrag när det gäller observation, 

dokumentation och bedömning av barnens socialisations- och kunskapsmässiga förmågor? 

 

• Hur uppfattar förskollärare sin och specialpedagogens roll och uppdrag när det gäller observation, 

dokumentation och bedömning av barnens socialisations- och kunskapsmässiga förmågor? 

 

I den tredje delen diskuteras specialpedagogiska implikationer där syftets tredje 

frågeställning lyfts.  

 
• Vilka konsekvenser kan de olika yrkesrollernas uppfattning och agerande, när det gäller 

dokumentation och bedömning, tänkas få för barn i behov av särskilt stöd? 

 

Diskussionen avslutas i avsnitt fyra med förslag till vidare forskning. 

 

7.1  Metoddiskussion 

Som metod har vi använt kvalitativa semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det var 

en lämplig metod för vår studie. För att få igång ett öppet samtalsklimat har vi använt oss 

av fyra inledande frågor där respondenterna fått beskriva yrkeslivserfarenhet samt hur 

observation, dokumentation och bedömning sker i deras respektive verksamhet. För att 

förtydliga dessa har vi kopplat stödfrågor. Stödfrågorna har vi upplevt varit behjälpliga 

för oss som intervjuare för att sätta igång och vidga tankarna hos respondenterna (Patel 

& Davidsson 2019). Dock upplevde vi att förskollärarnas egen roll kom i skymundan då 

de talade utifrån ett arbetslagsperspektiv vilket ledde till att samtalen landade i en mer 

beskrivande bild av hur förskolan arbetar kring begreppen observation, dokumentation 

och bedömning. Underförstått tenderade vi att tolka deras beskrivningar som 

överensstämmande med hur de såg på sin egen roll. På så vis var det svårt att göra en 

distinktion mellan deras beskrivningar kring hur de observerar, dokumenterar och 

bedömer i förhållande till deras egen uppfattning om dessa begrepp utifrån sin 

förskollärarroll. Ovanstående riskerar leda till en viss tvetydighet beträffande en trovärdig 

tolkning gällande huruvida vi mäter det vi avser att mäta. Validiteten i kvalitativa studier 
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innefattar dock hela forskningsprocessens samtliga delar (Patel & Davidson 2019). I vår 

resultat- och analystext har respondenternas utsagor blivit synliga genom de citat vi 

kopplat till vår analys. Därmed har hänsyn tagits till hela forskningsprocessen angående 

validiteten.  

 

När det kommer till intervjuerna med specialpedagogerna uppstod av naturliga skäl inte 

dessa tvetydigheter eftersom de arbetar ensamma på uppdrag av olika förskolor. För att 

öka validiteten skulle deltagande observation som metod kunna utgöra ett komplement 

till intervjuerna.  

 

Vi anser oss inte ha uppnått en mättnad beträffande återkommande svarsmönster hos 

respondenterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015) vilket dels berodde på en snäv 

tidsram som inföll under semesterperioden då det var svårt att få tag på intervjupersoner 

och dels på upptagenhet med överlämningssamtal mellan förskola och förskoleklass. 

Efter sommaruppehållet inföll en intensiv inskolningsperiod då förskollärarna hade svårt 

att komma ifrån verksamheten och ställa upp på intervju vilket medförde en låg 

svarsfrekvens, detta trots försök att i god tid nå ut via mail angående medverkan i vår 

studie. De forskningsetiska kodexarna (Vetenskapsrådet 2017) anser vi har uppfyllts då 

vi har följt de råd och anvisningar som vi skrivit om i metodavsnittet. Som analysmetod 

använde vi diskursanalys utifrån Boréus (2015) diskursanalytiska steg som vi tidigare 

beskrivit i 5.8 Diskursanalytiska utgångspunkter. I samband med genomförandet av 

resultat och analys-delen framträdde ett antal teman som kunde sammanföras till tre 

diskurser med relevans för synen på roller och rollfördelning gällande dokumentation och 

bedömning.  

 
Lämplighet i teorival 

Anledningen till valet att beskriva fyra specialpedagogiska perspektiv under rubriken 4. 

Teoretiska perspektiv var att se vilka olika perspektiv som framträdde hos respondenterna 

i vår studie. Genom att inte begränsa oss till enbart ett perspektiv eftersträvade vi att 

förhålla oss så vidsynta som möjligt både under intervjutillfällena och i analysen av 

resultaten. Vår intention var att använda oss av Grundad teori där angreppssättet är 

inriktat på utveckling av en teori på grundval av data och där insamling och analys sker 

parallellt och i växelverkan. Denna metodansats skulle kräva ett större material och en 

vidare tidsram för att kunna se generella svarsmönster och uppnå teoretisk mättnad vilket 

bidrog till att vi istället använde oss av diskursanalys. Därmed utgjorde social-

konstruktionismen ett lämpligt teorival. Socialkonstruktionismen menar vi svarar mot 

våra frågeställningar där vi efterfrågar pedagogers uppfattningar om observation, 

dokumentation och bedömning och där dessa uppfattningar kan ses som sociala 

konstruktioner vilka fått sitt syfte och mening i den praxis som råder. Kritik som kan 

riktas mot socialkonstruktionismen är att de resultat som framkommer är tillfälliga i 

bemärkelsen att de endast utgör en version av verkligheten bland flera möjliga (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

 

7.2  Resultatdiskussion 

Vi kommer att diskutera de empiriska resultaten utifrån tre diskurser; ”bedömning och 

motstånd”, ”individ och dokumentationsosäkerhet” samt ”diskurs och 

professionalisering”. De teman som framkom i resultatdelen har behandlats under 

respektive diskurs. Det har dock varit svårt att särskilja observation, dokumentation och 

bedömning från varandra då begreppen inom förskolekontexten utgör en helhet. Eftersom 

observation till stor del försvunnit som enskild företeelse hos förskollärarna och idag 

utgör ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet innefattande pedagogisk 
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dokumentation, har vi valt att i diskussionen inte ha med de teman som framträdde i 

resultatdelen under rubriken 6.1 Observation i någon egen diskurs utan istället diskuterat 

observation under 7.3 Specialpedagogiska implikationer.  

 
Bedömning och motstånd 

Graderade kunskapsbedömningar och personlighetspsykologiskt baserade bedömningar 

(Vallberg Roth, 2014) är inget förskollärarna ger uttryck för att de genomför. Måhända 

kan det till viss del bero på att ett normkritiskt perspektiv har kommit att genomsyra 

förskoleverksamheten de senaste åren inom vilket pedagogerna står upp för barns rätt att 

utvecklas som individer genom att de på olika vis försöka utmana stereotyper och normer 

som avser leda till att alla får samma möjligheter.  

 

En annan bidragande orsak till att talet om det enskilda barnets kunskaper och utveckling 

inte lyfts nämnvärt när det handlar om dokumentation och bedömning kan ha sin 

förklaring i att det systematiska kvalitetsarbetet, innefattande verktyget pedagogisk 

dokumentation, sker på gruppnivå vilket gör det svårt att fokusera på individen i gruppen. 

Traditionen av förskolan som frizon mot krav från prestationer och bedömning parallellt 

med samtidig betoning på lekens roll för barns utveckling och läroplanens sociokulturella 

inramning bidrar sannolikt också till både individ- och dokumentations- 

osäkerhetsdiskursen och bedömning- och motståndsdiskursen. Ett försök att på 

kommunövergripande nivå jämna ut skillnader i barnens ämneskunskaper har gjorts i en 

av studiens berörda kommuner där dokument med baskunskaper inom matematik och 

svenska för barn mellan 1-3 år samt 3-5 år tagits fram efter påtryckningar från pedagoger 

i förskoleklass som menat att barnens förkunskaper överlag varit bristfälliga inför 

skolstart. Det kan ses som en effekt av de sjunkande resultaten i nationella mätningar som 

Utbildningsdepartementet (2017) beskriver. Att få förskollärare anammar bas-

dokumenten, att individuella utvecklingsplaner förkastas och att bedömningsmaterial 

såsom TRAS4 och LUS5 inte används tyder dock fortfarande på att en 

bedömningsmotståndsdiskurs råder. Trots att begreppet bedömning är oerhört laddat 

inom förskolan visar resultatet att förskollärarna eftersträvar legitimitet att tillåtas bedöma 

barnets förändrade kunnande utifrån en formativ- och transformativ bedömningssyn.  

 

Riskerar specialpedagogerna med kort erfarenhet som helt undviker att tala om den 

förväntade utvecklingen och åldersadekvat beteende, genom att inte erkänna 

utvecklingspsykologiska teorier, att tappa individperspektivet när samtliga åtgärder som 

görs ligger på lärmiljö, gruppnivå och pedagogiska tillrättalägganden? Är rädslan för att 

peka ut något barn som avvikande från normen genom att anta ett bristperspektiv befogad 

när andra specialpedagoger menar att man har ett ansvar för att barnet ska komma vidare 

för vidare utredning? (jfr Renblad & Brodin, 2014).  

 

Det finns fortfarande ett motstånd mot att bedöma i förskolan enligt aktuell forskning 

men vi kan i talet hos våra respondenter skönja en viss tendens till att bedömnings-

motståndet är på väg att luckras upp vilket kan hänföras till det socialkonstruktionistiska 

perspektivet där människors uppfattningar förändras över tid i en samhällelig kontext. 

Detta till viss del som följd av att begreppsdiskussioner förs på förskolorna, framför allt 

kring undervisning och bedömning. Utestängningsmekanismerna kan på så sätt minska 

och steget mellan förskola och skola bli mindre. Med det inte sagt att förskolan ska 

använda bedömning såsom man gör i skolan där barnen bedöms utifrån 

 
4 Tidig registrering av språkutveckling 
5 Läsutvecklingsschema 
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kunskapsrelaterade mål utan istället använda bedömning som ett sätt att utveckla 

pedagogernas profession för att kunna öka möjligheten att tillgodose barnens olika behov, 

något som också framkom bland några förskollärare i vår studie.  

 
Individ och dokumentationsosäkerhet 

Intentionen från pedagogiska utvecklare med forskningen i ryggen tycks vara att bruka 

en lärorienterad dokumentation där barns lärande synliggörs i förhållande till ett lärobjekt 

(jfr Alvestad & Sheridan 2015) men förskollärarna hamnar likväl allt som oftast i den 

barncentrerade dokumentationen där aktiviteter som barnen deltar i dokumenteras för att 

visas för barn och föräldrar trots att de talar om barnets förändrade kunnande. Vi tolkar 

det som att de kritiska aspekterna i förhållande till lärobjektet inom den lärorienterade 

dokumentationen är svåra att fånga för varje enskilt barn vilket också skulle kräva att 

olika anpassningar och upprepande av aktiviteten/undervisningen genomförs för att 

tillvarata varje barns individuella kunnande; en utmaning som inte prioriteras i förskolan. 

Speciellt problematiskt blir det när förskollärarna samtidigt som de förväntas systematiskt 

dokumentera och analysera varje barns lärande och utveckling (SFS 2018:50) behöver 

undvika att dokumentera vari kunnandet brister för att de inte vill hamna i ett brist/-

individperspektiv (kategoriskt perspektiv) och därmed behöver omformulera 

dokumentationen i ett framåtsyftande, formativt ordalag för varje barn. Detta görs inte, 

kanske pga. tidsbrist då reflektionstiden ofta får stryka på foten av olika anledningar, och 

möjligen pga. synen på gruppens lärande som primärt framför individens.  

 

Vi upplever att förskollärarna helst undviker att tala om dokumentation kring enskilda 

barns utveckling och lärande trots att styrdokumenten tydligt framhåller att det ska ske 

vilket kan tolkas som att implementeringen och förankringen av dokumentationskravet 

gällande det enskilda barnets utveckling och lärande i de två senaste läroplanerna inte fått 

genomslag. Förändringsprocesser tar tid och det är uppenbart att förskollärarna efterlyser 

kompetensutveckling inom dokumentationens “hur” och “vad” (jfr Sheridan & Pramling-

Samuelsson 2016; Johansson 2016) beträffande varje barn. Förskollärarnas tal om 

dokumentation och läroplaner kan ses som språkliga konstruktioner vilka förändras över 

tid och likt ett socialkonstruktionistiskt synsätt påverkas sättet att tänka kring detta utifrån 

den aktuella kontexten. Ett exempel på ovanstående utgör begreppen undervisning och 

bedömning som lätt kan “skolifieras” beroende på hur begreppsdiskussionerna förs på 

förskolorna.  

 

Eftersom det inte finns några lagstadgade krav på dokumentation i förskolan, trots att 

Skolverket (2017) hävdar att en dokumentation behövs när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd, så slår några specialpedagoger ifrån sig att det ligger på dem att dokumentera 

då de menar att handlingsplaner riskerar bidra till att barnets svårigheter följer barnet på 

felaktiga grunder eftersom utvecklingen hos barn i förskoleåldern kan ske i snabb takt 

och det som barnet inte behärskar ena veckan kanske hen klarar en vecka senare. Andra 

specialpedagoger upplever att de har ett visst dokumentationsansvar i upprättandet av 

någon form av kartläggning och handlingsplan. Detta tyder på en viss osäkerhet också 

bland specialpedagoger huruvida de ska dokumentera eller inte vilket kan jämföras med 

Palla (2016) som diskuterar osäkerhet kring åtgärdsprogrammens omskrivningar till 

handlingsplaner, lämplighet av dessa samt utformandet av dokumentationen. För 

likvärdighet i förskolan behöver barn i behov av särskilt stöd ges rätt till att deras behov 

synliggörs och dokumenteras för att kunna göra tidiga insatser vilket vi menar borde 

tydliggöras i styrdokumenten. Däremot är det viktigt hur en sådan dokumentation 

upprättas med tanke på att det i förskolan inte finns några uppnåendemål på individnivå 
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samtidigt som läroplanen lyfter att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

utvecklas i sin socialisering och inom olika kunskapsområden. Ansvaret för den egna 

utvecklingen kan därför aldrig läggas på det enskilda barnet. 

 
Diskurs och professionalisering  

När det gäller synen på den egna rollen gällande observation, dokumentation och 

bedömning framträder den i de två ovanstående diskurserna för båda yrkesgrupperna.  

Det relationella perspektivet som präglar specialpedagogernas tal om barn i behov av 

särskilt stöd tycks avspeglas till förskollärarna som tar till sig de förslag kring 

förändringar i miljön och det egna förhållningssättet som specialpedagogen insisterar på. 

Här framträder ett maktperspektiv som enligt Foucault har att göra med vem som innehar 

kunskaperna. Specialpedagoger förväntas ha en djupare kunskap kring vilka möjligheter 

som finns för att stödja enskilda barn och den kunskapen transformeras till förskollärarna 

som i sin tur är de som utför detta. 

 

De tankar specialpedagogerna har kring att de av förskollärarna förväntas komma ut och 

“fixa problemet”, “plocka fram trollspöt” och “skruva om på någon unge så att den ska 

fungera igen” är något som lever kvar framförallt hos de specialpedagoger som arbetat 

mot skolan. Det kan också ha sin förklaring i den rumsliga placeringen då förskolans 

specialpedagoger är mer centralt placerade och därför inte delaktiga i de diskussioner som 

förs ute på förskolorna eller är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

En konsekvens, när det kommer till ansvarsfrågan beträffande uppmärksammandet av 

barn i behov av särskilt stöd där det i läroplanen (SKOLFS 2018:50, s. 3 ) uttrycks att 

förskolan särskilt ska uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning 

och stimulans eller särskilt stöd, är att otydligheten kring vems ansvar det är riskerar bidra 

till att ingendera yrkesroll står som garant för att barnet i fråga faktiskt uppmärksammas 

och får det stöd och den stimulans barnet ska ges utifrån egna behov och förutsättningar. 

Endast vid övergång till förskoleklass framkommer det i läroplanen att det är 

förskolläraren som har ansvar att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling med påföljden att barnet i fråga riskerar genomgå fem år i förskolan utan att 

någon uppmärksammat barnet som blivit utan rätt sorts stöd. Pedagogiska anpassningar 

menar vi ska kunna ske tidigare än så där ansvaret att uppmärksamma barn i behov av 

särskilt stöd borde ligga hos förskolläraren vilket skulle stärka förskollärarrollen som 

profession på liknande sätt som dokumentationsskyldigheten och ansvaret för 

undervisningen i förskolan gör. Först då kan man tala om en likvärdig utbildning.  

 

Rektorn har det yttersta ansvaret för att ”utbildningen utformas så att barn i behov av 

särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar det behöver” (SKOLFS 

2018:50, s. 14) och ett led i att tidigt uppmärksamma varje barns behov utgör verktyget 

pedagogisk observation som förskollärarna i en av studiens berörda kommuner beskriver 

där arbetslag tillsammans med rektor pratar kring och dokumenterar varje enskilt barn. 

Arbetsgången kan ses som ett sätt att komma runt ansvarsfrågan genom att både 

förskollärare och rektor uppmärksammar barnet i ett första skede för att därefter initiera 

kontakt med specialpedagog. I realiteten är det förskollärarna som har den dagliga 

kontakten med barnen medan rektorn inte sällan arbetar mot flera enheter med 

övergripande ansvar för många avdelningar och därför inte har insyn i varje barns 

utveckling och lärande. Arbetet därpå med att implementera idéer och verktyg som 

specialpedagogen tillhandahållit ligger dock på förskollärarna och arbetslaget, något 

specialpedagogerna uttrycker med hög modalitet och som förskollärarna instämmer i 

genom deras förväntningar på specialpedagogerna att ”så ett litet frö” och deras ”vilja att 
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prova”. I en annan av studiens berörda kommuner genomför förskolan träffar med 

barnhälsoteamet ett par gånger per termin där representanter från arbetslagen träffar 

rektor, specialpedagog, psykolog och motorikpedagog. Olika dilemman som uppstår i 

verksamheten lyfts och förslag till hur arbetssätt och miljö kan anpassas diskuteras vilket 

utgör ett gott exempel på samverkan professionerna emellan där främjande och före-

byggande arbete står i fokus.  

 

Vi vill lyfta vikten av att i personalgruppen diskutera begreppen bedömning och 

undervisning och vad de innebär. Förskolor som möjliggjort sådana diskussioner uppvisar 

ett större och vidare perspektiv på begreppens betydelse för barns utveckling och lärande. 

De rollförtydliganden som återfinns i den senaste läroplanen tillskriver förskolläraren 

större ansvar, ett ansvar som inte alla förskollärare är beredda att ta pga. att de upplever 

sig sakna de kunskaper som krävs för att dokumentera varje barns utveckling och lärande. 

 

7.3  Specialpedagogiska implikationer 

Dokumentation på individnivå, hur ska den se ut? Forskningen är kritisk mot att barns 

brister lyfts men vi efterlyser hur svårigheterna/problematiken konkret ska formuleras i 

handlingsplaner för att inte riskera att hamna i ett normaliseringstänk i förhållande till 

uppsatta mål. Föreställningar så som “i skolan ska du kunna sitta tyst och vara still” och 

”när du börjar skolan ska du kunna knyta dina skor själv” blir normaliseringstänk som 

lever kvar i samhället trots att de saknar stöd i både förskolans och skolans styrdokument. 

Att kunna sitta still och vara tyst blir synonymt med arbetsro vilket inte speglar 

verkligheten i dagens (för)skola där språkliga förmågor som att kunna argumentera, 

diskutera, reflektera och samarbeta står i fokus. Skolan som sådan har utifrån ett social-

konstruktionistiskt synsätt förändrats i takt med den samtid vi lever i varför det är viktigt 

att förskollärare och specialpedagoger antar ett normkritiskt förhållningssätt för att 

undvika ett bristperspektiv i handlingsplaner där föråldrade föreställningar befästs.  

 

En didaktisk konsekvens av att observation som egen företeelse i förskolan tycks ha 

försvunnit och att specialpedagogerna kommer ut och observerar på uppdrag och inte i 

första hand i förebyggande och främjande syfte, är att det kan ta lång tid innan barnet i 

behov av stöd får den hjälp han eller hon har rätt till. Om barnets behov tillvaratas blir då 

avhängigt förskollärarnas pedagogiska skicklighet när det kommer till att uppmärksamma 

varje barn och anpassa undervisningen. Ett steg mot att öka kompetensen rörande 

specialpedagogik i förskolan har tagits i och med införandet av en obligatorisk grundkurs 

i specialpedagogik i förskollärarutbildningen vilket visar på behovet av en pedagogik som 

möter barns olikheter i ett tidigt stadium.  

 

En ytterligare konsekvens, när det kommer till dokumentation, är att förskollärarnas 

undvikande av att dokumentera barn på individnivå riskerar osynliggöra de behov varje 

enskilt barn har då det enbart blir gruppens utveckling och lärande som speglas. Vi menar 

att det behöver skapas förutsättningar för hur ett dokumentationsarbete på individnivå ska 

kunna ske utan att hamna i ett bristperspektiv. 

 

Ordet bedömning benämns inte i läroplanen men resultatet pekar på att det ändå behöver 

ske en form av bedömning i förskolan där man främst tittar på sitt eget förhållningssätt 

som pedagog samt den fysiska, pedagogiska och sociala miljön runt barnet (jfr 

transformativ bedömning, Vallberg Roth 2014). Samtidigt måste förskollärare i samråd 

med specialpedagog göra en viss bedömning för att ett barn ska komma vidare för en 

fördjupad pedagogisk utredning om arbetslaget upptäcker att anpassningar på gruppnivå 
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inte ger förväntat resultat. Begreppet bedömning får inte bli så pass värdeladdat att det 

avstås att ens talas om i förskolan.  

 

Till följd av nedskärningar i budgetar prioriterar huvudmän att behålla och tillsätta 

behöriga lärare i alla ämnen och elevgrupper vilket drabbar i första hand personal som 

har olika "kringfunktioner” såsom specialpedagoger, speciallärare, elevassistenter m.fl. 

Detta får konsekvenser för barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rätt till en 

likvärdig utbildning. Vi menar istället att det skulle kunna gynna barn i behov av särskilt 

stöd om specialpedagoger fanns mer tillgängliga på förskolorna för att kunna arbeta 

förebyggande och främjande i högre utsträckning genom att delta i arbetslagets 

reflektionstid och kunna fortbilda och handleda på plats. Rumslig tillgänglighet och 

deltagande genom ökad insyn i arbetslagens planering och praktik skulle också kunna 

minska en eventuell maktpositionering som vi menar kan ge en positiv effekt på 

samarbetet kring barnen. 

 

7.4  Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att studera uppfattningar kring dokumentation och 

bedömning i förskoleklassen då denna skolform utgör en bro mellan förskola och skola. 

De sedan 1 juli 2019 obligatoriska nationella kartläggningsmaterialen i språklig 

medvetenhet och matematiskt tänkande ska användas av undervisande pedagog och 

identifierar elever som visar en antydan att inte nå kunskapskraven i åk 1 och 3 samt 

bidrar till att synliggöra elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller 

särskilda utmaningar. I detta skede ska pedagogen rådgöra med personal som har 

specialpedagogisk kompetens. Vad får det för effekter på specialpedagogens uppdrag vad 

gäller innehåll och prioritering när ett större elevunderlag ska rymmas inom tjänsten? 

 

Vidare vore det intressant att fördjupa sig i en granskning av hur de dokument som 

specialpedagoger upprättar i förskolan skrivs fram då det inte finns något lagstadgat krav 

på dokumentation och/eller upprättande av handlingsplaner/åtgärdsprogram. Vem kan 

göras ansvarig för den måluppfyllelse som anges i planen? 
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Bilaga 1  
Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Specialpedagogutbildningen på Linnéuniversitet i Växjö 

och som nu avser skriva vårt examensarbete. Vi är intresserade av förskolans 

bedömningskultur och syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare respektive 

specialpedagoger verksamma mot förskolan ser på sin och varandras roll gällande 

observation, dokumentation och bedömning. 

Vi har fördjupat oss i aktuell forskning kring ämnet och skulle nu vilja komplettera 

litteraturen genom att intervjua dig som förskollärare/specialpedagog. Intervjun består 

av 6 övergripande frågor att prata kring. Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som 

helst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Deltagandet behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer 

information. 

 

Med hopp om en givande intervju, 

 

Maja Erlandsson, tel: xxxx-xxxxxx e-post: xxxxxxx@student.lnu.se 

Christina Gustafsson, xxxx-xxxxxx e-post: xxxxxxx@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor förskollärare 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Hur sker observation på din förskola när det gäller förskolans 

verksamhet/utbildning och när det gäller det enskilda barnets utveckling och 

lärande? 

Vilka observationsverktyg använder ni? (anteckningar, video, foto, 

observationsprotokoll, kartläggningsmallar, checklistor etc.…) 

 

3. Hur sker dokumentation på din förskola utifrån dels förskolans verksamhet och 

dels det enskilda barnets utveckling och lärande? 

Vilka olika sätt att dokumentera använder ni er av på din förskola? 

Vad är syftet med var och en av dessa dokumentationstyper? (Av vilka olika 

skäl dokumenterar ni)? 

Hur dokumenteras barns utveckling och lärande? (individnivå, gruppnivå) vilket 

lärande sker, verksamhetens processer. 

Hur syns varje enskilt barns lärande? För att kunna utveckla verksamheten 

behöver du veta var varje barn befinner sig i sin utveckling (läroplansmål 

systematiskt dokumenteras, ändring i nya läroplanen). 

 

4. Hur bedömer ni på förskolan verksamheten/utbildningen och det enskilda 

barnet?         

Vad bedöms hos barnen/barnet? (inget, lärande, utveckling osv.) 

Vad bedöms i förskolans verksamhet? (utformning, upplägg, innehåll osv) 

Vilka metoder för bedömning använder du dig av i bedömningen av barnet 

respektive förskolans verksamhet? (Pedagogisk dokumentation, IUP, 

observationer, portfolio)    

Varför använder du just de metoderna? 

 

5. Utifrån din roll som förskollärare, hur ser du på observation, dokumentation och 

bedömning av verksamheten/utbildningen och av det enskilda barnet? 

 

6. Utifrån din roll som förskollärare, vilka förväntningar har du på 

specialpedagogen när det handlar om observation, dokumentation och 

bedömning gällande verksamheten och det enskilda barnet?  

 

7. Vilka förväntningar tror du att specialpedagogen har på dig?  

 

8. Hur ser du på dokumentationsarbetets utveckling över tid och hur tror du det ser 

ut framöver med tanke på den nya läroplanen där undervisningsbegreppet 

införs? 

 

 

  



  
 

 

 

Bilaga 3  
Intervjufrågor specialpedagog 

 

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog mot förskolan? 

 

2. Hur sker observation när det gäller förskolans verksamhet/utbildning och när 

det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande?  

Vilka observationsverktyg använder du? (anteckningar, video, foto 

observationsprotokoll, kartläggningsmallar, checklistor etc.…) 

 

3. Hur sker dokumentationen utifrån dels förskolans verksamhet och dels det 

enskilda barnets utveckling och lärande? 

Vilka olika sätt att dokumentera använder du dig av? 

Vad är syftet med var och en av dessa dokumentationstyper? (Av vilka olika 

skäl dokumenterar du)? 

Hur dokumenterar du barnens och/eller barnets utveckling och lärande? 

(individnivå, gruppnivå, organisationsnivå) vilket lärande sker, verksamhetens 

processer.  

 

4. Hur bedömer du som specialpedagog verksamheten/utbildningen och det 

enskilda barnet? 

Vad bedöms hos barnen/barnet? (inget, lärande, utveckling osv.) 

Vad bedöms i förskolans verksamhet? (utformning, upplägg, innehåll osv) 

Vilka metoder för bedömning använder du dig av i bedömningen av barnet 

respektive förskolans verksamhet? (screeningmallar, erfarenhet, samtal med 

förskolechef/pedagoger, annat… )  

Varför använder du just de metoderna? 

 

5. Utifrån din roll som specialpedagog, hur ser du på observation, dokumentation 

och bedömning av verksamheten/utbildningen och av det enskilda barnet? 

 

6. Utifrån din roll som specialpedagog, vilka förväntningar har du på förskollärare 

när det handlar om observation, dokumentation och bedömning gällande 

verksamheten och det enskilda barnet?  

 

7. Vilka förväntningar tror du att förskollärare har på dig? (Med verksamhet syftar 

vi på både barngruppen och de aktiviteter som pågår/erbjuds). 

 

8. Hur ser du på dokumentationsarbetets utveckling över tid och hur tror du det ser 

ut framöver med tanke på den nya läroplanen där undervisningsbegreppet 

införs? 
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