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Abstrakt 
 

Titel 

Tidiga insatser för barn och elever i förskola och grundskolans tidiga år – En 

dubbelbottnad problematik. 

 

Early interventions for children and pupils in preschool and early elementary  school – 

A complex issue. 

 

Författare 

Mia Ross Axelsson 

 

Handledare 

Leif  Nilsson 

 

Examinator 

Peter Karlsudd 

 

Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers erfarenheter av tidig identifiering 

och tidiga insatser i förskola och grundskolans tidiga år . 

 

Studien har baserats på fem semistrukturerade intervjuer med pedagoger inom förskola, 

förskoleklass och  grundskolans lägre år, anställda inom samma enhet med ett flerårigt 

samarbete bakom sig. En hermeneutisk fenomenologisk ansats har använts för att få 

tillgång till informanternas erfarenheter av de tidiga insatserna. 

 

Studien visar på att pedagogerna inom de olika verksamheterna förskola, förskoleklass 

och grundskola oftast har en klar bild av vilka barn/elever som har svårigheter i mötet 

med deras egen verksamhet. Detta sker inte minst genom dokumentation och i samtal 

mellan pedagogerna inom och mellan de olika verksamheterna. I och med att 

barnen/eleverna har blivit identifierade sker också kategoriseringar efter visade 

behov/svårigheter. Här visar det sig att man ofta intar ett individperspektiv där det 

relationella perspektivet på svårigheterna tenderar försvinna. Studien visar exempelvis 

att man ser på social förmåga och kunskap ur ett relationellt perspektiv och på beteende 

och inlärning genom ett punktuellt perspektiv.  

 

Faktorer som anses främja arbete med tidiga insatser är tillgång till spetskompetens, 

exempelvis speciallärare, specialpedagog, talpedagog och psykolog, goda relationer 

mellan pedagog barn/elev och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Tillgångarna av 

extra stöd i form av annan pedagog styr inte enbart om de tidiga insatserna anses 

möjliga, de tenderar även att styra hur stödet ges. 

  

När det gäller rädslan för ”stämpling” och ”stigmatisering” visar studien på att det 

framför allt är vårdnadshavarna i förskolan som är rädda för att deras barn ska få en 

stämpel med sig in i skolan. 

 

De teorier som ligger till grund för tolkning av resultat är främst Goffmans (2011) 

interaktionistiska stämplingsteori och von Wrights ( 2001) punktuella och relationella 

perspektiv. 
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1 Inledning 
 

Tidig identifikation av barns svårigheter och adekvat stöd redan i förskolan, menar 

Skolinspektionen (2011) skulle kunna förebygga och kompensera för sådant som senare 

kan utgöra ett hinder för elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Detta kan ses 

mot en bakgrund, av en studie av Skolinspektionen (2011) som visar att 20 % av 

skolorna inte klarar av att anpassa undervisningen efter elevernas behov, vilket bidrar 

till att ett stort antal elever misslyckas med att nå målen och därmed att utvecklas.  

 

Kantas elevens skolgång av upprepade misslyckanden kan detta med stor sannolikhet 

leda till dålig självkänsla och ett vidare motstånd mot lärande. Elever som undviker 

skolan och går ut skolan utan godkända betyg riskerar både fysisk och psykisk ohälsa, 

de löper även större risk för att hamna i missbruk, kriminalitet och bidragsberoende. Det 

är inte bara individen själv som påverkas negativt utan även samhället i stort i form av 

stora utgiftskostnader (Tegenrot, Callegari & Lundin, 2011). Att arbeta förebyggande i 

skolan och tidigt identifiera vad som motverkar barns hälsa och lärande är därför viktigt 

för att alla barn ska ges samma möjlighet att lyckas (Guvå, 2011, Huus, Strand & 

Granlund, 2011). Sker identifiering och tillsättning av adekvat stöd redan i förskoleår 

bidrar det till att skolorna har god kännedom om vilka behov som är på väg in i 

förskoleklass och därefter grundskola, vilket kan underlätta planering och prioritering 

av insatser (Jönsson,Sehlberg & Palmgren, 2011). 

Idag ser Skolinspektionen (2011) att det finns ett glapp mellan relevant forskning inom 

områdena tidiga insatser och klassrum. För att barn som behöver stöd, ska få rätt stöd, 

krävs det därför, menar de vidare, att rektorer och pedagoger får kompetensutveckling 

och tillgång till aktuell forskning som handlar om behov av att sätta in tidigt stöd till 

barn som kan behöva det. 

Forskning som handlar om tidiga insatser lyfter även problematiken kring tidig 

identifiering av barns svårigheter och vad det skulle kunna innebära för barnets 

identitetsbygge (European Agency, 2005, Marklund, Andershed & Andershed, 2012, 

Palla, 2011). Palla (2011) kan se problem med forskning som bara fokuserar på att 

specialpedagogiken ska vara så effektiv och verksam som möjligt. Risken med detta är 

att vi inte tar oss tid att reflektera över dess innebörd och konsekvenser. Kravet på 

dokumentation om barn i förskolan har ökat och fått spridning i takt med förskolans 

riktning mot ett tydligare lärande uppdrag. Individuella utvecklingsplaner, 

kartläggningar och åtgärdsprogram, menar hon, tenderar att förlägga orsaker till 

svårigheter hos individen. En risk med dokumentationen är dess tydliga fokus på 

individen med normalisering som resultat. I samtalen om barnen, och i 

dokumentationen som används, skapas bilder av barnen som kan påverka deras syn på 

sig själva och hur tillåtet det är att ”sticka ut” från gruppen. En fråga man bör ställa sig 

är vad detta synliggörande av barns kompetenser och brister kan innebära för det 

enskilda barnet och hans eller hennes identitetsbygge. En annan relevant fråga i detta 

sammanhang är hur pedagogers förväntningar på barnet påverkas av den bild de får av 

barnet vid överlämning från förskola till skola och vilka konsekvenser de får för barnet.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att tidig identifiering och tidiga insatser för barn kan 

förebygga svårigheter i skolan (Skolinspektionen, 2011).  På sikt kan detta bidra till 

vinster sett både ur ett personligt och samhälleligt perspektiv (Tegenrot, Callegari & 

Lundin, 2011). Samtidigt kan tidiga insatser och tidig identifiering genom stämpling 

påverka barnets identitetsbygge (Palla, 2011) och i sin tur pedagogernas förväntningar 

på barnet (Jenner, 2011). Att lärare har höga förväntningar på eleverna har stor 

betydelse för deras möjlighet att nå höga resultat, detta oavsett elevers skilda villkor 

menar Skolinspektionen (2010).  

Under mina yrkesverksamma år som förskollärare och resurspedagog har jag haft 

möjligheten att följa en och samma grupp av barn från deras första år i förskolan och 

fram till deras sista dag i år 5 i grundskolan. Reflektioner runt denna tid har fått mig 

intresserad av vad konsekvenserna av tidig identifiering och tidigt stöd i förskolan och 

grundskolans lägre år kan få för elevernas fortsatta resa genom skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

2 Syfte  
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers erfarenheter av tidig 

identifiering och tidiga insatser i förskola och grundskolans tidiga år.   

 

Frågeställningar 

 Hur sker identifiering av barn/elever i svårigheter? 

 Vilka typer av svårigheter är det pedagoger uppmärksammar?  

 Vad anses vara framgångsfaktorer i arbete med tidiga insatser och hur ser dessa 

ut i praktiken? 

 Vad anses vara kritiska faktorer i arbete med tidiga insatser och hur hanterar 

man dessa i praktiken? 
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3 Definitioner av begrepp 
 

National Research Counsil (2001)  menar att tidiga insatser innebär insatser som sätts in 

så tidigt som möjligt efter att svårigheter har identifierats, helst redan efter misstanke 

om, men absolut direkt efter diagnos och under barnens förskoleår. Bohlin (2008) 

menar att idealet för alla tidig insatser är att starta så snart ett behov har identifierats. 

Idén om förebyggande insatser som en del av insatserna, går att finna i olika 

definitioner av begreppet tidiga insatser. Simeonsson (1994) har listat tre nivåer av 

förebyggande arbete och insatser. Dessa beskriver när de förebyggande insatserna ska 

ske.  De primära insatserna syftar till att reducera antalet nya förekomster av ett visst 

förhållande eller problem i befolkningen, till exempel identifiering av barn i riskzonen 

för problem. Insatser som är sekundära reducerar antalet existerande fall av ett visst 

problem, genom åtgärder, efter att problemet uppkommit, men innan det är helt befäst. 

Teritära insatser mildrar komplikationer som följer med det identifierade problemet. 

Åtgärderna sker alltså efter det att problem uppkommit. 

Med tidiga insatser, avser jag i denna studie, insatser som sätts in så tidigt som möjligt 

efter att svårigheter har identifierats.  

Jag har i denna studie valt att kalla förskollärare och lärare i grundskolan för pedagoger. 
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4 Tidigare forskning och teoretisk grund 
 

Kapitlet inleds med en kort historik. Därefter följer ett avsnitt om hur skolan präglas av 

det samhälle vi lever i. Tredje avsnittet sammanfattar internationell och nationell 

forskning om ämnet tidiga insatser. Fjärde avsnittet lyfter fram hur beteendemässiga 

störningar kan förstås. Avsikten med detta avsnitt är inte att lyfta fram beteendemässiga 

störningar som mer relevanta i förhållande till övriga svårigheter, utan bör främst ses 

som ett försök till definition av detsamma. Följande fem avsnitt; identifikation, 

dokumentation, förväntningar- relationsskapande, insatsernas karraktär samt 

vårdnadshavares och andra aktörers roll grundar sig i vad som anses vara kritiska 

faktorer och framgångsfaktorer i arbete med tidiga insatser. Kapitlet avslutas med en 

presentation av den interaktionistiska stämplingsteorin.  

 

 

4.1 Historik 
 

Liljequist (1999) menar att varje samhälle har behov av socialiserande institutioner som 

skolar in människorna i gällande normer och värderingar och skapar det vi kallar social 

ordning. I och med industrialiseringen och urbaniseringen under 1800-talets mitt kom 

kyrkan att förlora sin roll som socialiseringsinstrument. Samhället ställde nya krav på 

individen och skolan kom att spela stor roll som socialiserande verksamhet. 

 I början av 1900-talet kom pedagoger i skolan tillsammans med läkare, psykologer och 

socialpedagoger att spela en stor roll i att definiera kännetecken på den normala 

individen, det vill säga medborgaren, samt att utveckla tekniker för att återföra avvikare 

till normalitet, till sant medborgarskap.  Kännetecken på normalitet kunde vara det som 

ansågs vara vanligt, typiskt eller regelmässigt. Normalt kunde även betyda 

eftersträvansbart, idealt och önskvärt. I sökandet efter det normala kom social 

kompetens att bli allt viktigare hos den enskilda individen. Det som förr sågs som 

vardagliga problem i skolan förväntades lösas av vetenskapliga undersökningar och rön 

(Liljequist, 1999). 

Tillsammans med den ökade medicineringen i samhället kom utvecklingspsykologin, 

där man ansåg att barnets natur skulle kunna utläsas av utvecklingsscheman, att få stor 

betydelse för våra dagars barnpsykologi, pedagogik och därmed på tidiga insatser 

(Liljequist, 1999). Jean Piagets genetiska epistemologi, där man ser på barnet och dess 

begränsningar som oberoende av den omgivning barnet finns i är ett exempel på denna 

teori (Elkind, 1983, European Agency, 2010). Utvecklingsnormen kom att utgöra en 

måttstock, som var baserad på genomsnittliga förmågor och resultat hos barn i en viss 

ålder, i förhållande till en särskild uppgift, och kom därmed att bli en bild av vad som 

var normalt för ett barn i den specifika åldersgruppen (Andréasson, Asplund-Carlsson, 

2012).  

1992 kom Lev Vygotskys kulturhistoriska teori att uppmärksammas i 

Läroplanskommittens betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) och bilda grunden 

för en ny pedagogisk inriktning. Till skillnad från ett biologiskt synsätt, där individens 

inre psykologiska utveckling anses vara den enda drivkraften till lärandet, menade 
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Vygotsky, att det är interaktionen mellan utveckling och undervisning som är 

förutsättningen för lärandet.  

Tillsammans med de mönster som tillkom under en svunnen tid präglas skolan även av 

det samhälle som omger oss (Liljequist, 1999). 

 

4.2 Skolan – en spegel av samhället 
 

IT- revolutionen, datoriseringen och det växande nätverksamhället tillsammans med 

Sveriges ekonomiska kris under början av 1990-talet som bidrog till ekonomiska 

nedskärningar, arbetslöshet och sociala problem har alla präglat skolan. I samhället kom 

även en mentalitetsförskjutning från kollektivism till individualism att öka intresset för 

kategorisering och sortering av människor (Hallerstedt, 2011). Tideman (2000) menar 

att ekonomiska nedskärningar tillsammans med biologiska förklaringar till barns 

avvikelser bidrar till ökad social kategorisering av barn med skolsvårigheter. Istället för 

att förklara svårigheterna med bristande resurser i skolan lägger man problemet hos 

individen själv. 

Liljequist (1999) ser ett samband mellan nedskärningar inom skolan och segregationen 

som blivit allt vanligare i vårt samhälle. Att lyckas i skolan har kommit att bli allt 

viktigare. När skolan av besparingsskäl ökar klasstorlekar och minskar antalet 

pedagoger med särskild kompetens att hjälpa barn med svårigheter sker, som Liljequist 

(1999) beskriver det, ”en första sållning av agnarna från vetet” (s.18). Elever som går ut 

skolan utan godkända betyg, har svårare att skaffa sig ett arbete och därmed kunna 

försörja sig. Möjligheterna till inkomst styr även valet av bostad. Genom detta sker i 

samhället kategoriseringar av människor efter socioekonomisk (Liljequist, 1999) och 

etnisk bakgrund (Elmeroth, 2010). En viktig uppgift för skolan är utjämna skillnader 

och social orättvisa (SFS, 2010:800). Trots ambitionen att göra skolan till ett instrument 

för ökad demokrati och jämlikhet visar skolforskning på resultat som visar det motsatta 

(Elmeroth, 2010). 

Idag visar studier på att ett stort antal elever går ut skolan utan godkända betyg 

(Skolinspektionen, 2011). Ett sätt att kunna förebygga skolmisslyckanden på, menar 

man kan vara, att arbeta med tidiga insatser i förskolan och i grundskolans lägre år.  

I följande avsnitt kommer jag att presentera en sammanfattning över tidigare gjord 

forskning om tidiga insatser. 

 

4.3 Nationell och internationell forskning om tidiga insatser 
 

En internationell kunskapsöversikt visar att de flesta insatser riktade mot barn i 

förskoleåldern har som syfte att stimulera barnens kognitiva utveckling eller på andra 

sätt stärka deras förutsättningar för att hantera skolan ( Lutz,2009, Marklund, 

Andershed, Andershed, 2012).  Flera av de pedagogiska metoder som används (ofta i 
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form av program) är inriktade på en speciell funktionsnedsättning, exempelvis autism 

(National Research Counsil, 2001).  

  

I Norden anser man att det finns program för tidiga insatser, men att de sällan följs upp 

och dokumenteras. Många av de program som används idag saknar även forskningsstöd 

(Marklund, Andershed& Andershed, 2012, von Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012).  

I Sverige menar Persson (2007) att specialpedagogiskt arbete ofta går till att lösa akuta 

problem i vardagen. Istället för att identifiera problem tidigt, arbeta förebyggande och se 

möjligheter och hinder på alla nivåer (organisation, grupp-och individnivå) och lägga 

tid på att skapa goda lärmiljöer, går stor del av specialpedagogiskt arbete till att arbeta 

med elever vars skolgång allt för länge kantats av misslyckanden.  I Sverige ser man en 

tendens att det specialpedagogiska stödet ökar med stigande ålder hos barnet medan det 

motsatta gäller i Finland (Rydelius, 2011).  

Även von Greiff, Sjögren & Wieselgren (2012) anser att det finns en ” - vänta - och - se 

-mentalitet” i svenska skolor, där problem inte angrips när de uppmärksammas, utan där 

det ibland finns en övertro om att dessa ska växa bort av sig själva, eller att barnet/ 

eleven behöver mogna innan han/hon kan gå vidare i sin utveckling. Marklund, 

Andershed & Andershed (2012) menar att det främst är personal i förskolan som arbetar 

med de yngsta barnen som intar en” - vänta - och - se – attityd”. Eftersom det är vanligt 

med skillnader mellan barn förväntar man sig också att vissa växer ifrån problemen. När 

de som arbetar med barn, till exempel anställda i förskola, är försiktiga med att 

identifiera barn i riskzonen är anledningen ofta så att man inte vill att barnen ska bli 

”stämplade” och ”stigmatiserade”. Pedagogerna vet att tidig diagnostisering ibland kan 

ha oavsiktliga negativa effekter och vill därför skydda barnen från den belastningen. 

Tendensen att ”-vänta- och- se- ” är även vara synlig i flera av våra europeiska länder 

(European Agency, 2010 & Marklund, Andershed& Andershed, 2012). Frågan om när 

insatser görs, menar European Agency (2010), är direkt kopplad till upptäckt, 

kartläggning och remittering. Svårigheter uppstår när det finns ett glapp dem emellan. 

Orsaker till detta kan vara: ett sent upptäckande när det gäller sociala och psykologiska 

problem, svårigheter att upptäcka problem genom hälsoundersökningar, eller brist på 

samordning mellan instanser för stöd. Man ser även en problematik i de länder där det 

läggs stor vikt vid att vårdnadshavarnas önskemål och enighet ska vara en förutsättning 

för de insatser som görs. 

Studier som visar på positiva effekter av tidiga insatser, främst inriktade på barn i 

förskolan är exempelvis Anders,m.fl (2011), Gilliam (2005) och Gimpel & Holland 

(2003). Exempel på studier gjorda på mer långsiktiga insatser från förskola upp till år 3 

i grundskolan är Reynolds, Magnusson & Ruu Ou (2010) och Bayat, Mindes & Cowitt 

(2010) vars studie även visar på positiva effekter av tidiga insatser av primär art. 

Faktorer man lyfter fram som viktiga i arbete med tidiga insatser för barn i förskola och 

grundskolans lägre år är, ett nära samarbete med barnets vårdnadshavare, exempelvis 

Bayat, Mindes & Cowitt (2010) och European Agency (2005). Miljöns och 

pedagogernas betydelse, exempelvis Anders.m.fl (2011) och Reynolds, Magnusson & 



  
 

8 

Ruu Ou (2010).  Samarbete mellan förskola, skola, socialtjänst och sjukvård, 

exempelvis European Agency (2010). 

Internationell kunskapsöversikt visar på betydelsen av tidiga insatser i förskolan och i 

grundskolans lägre år och att tidig identifikation och adekvat stöd minskar 

sannolikheten för att barn senare kommer att bli barn i behov av särskilt stöd i skolan. 

Även om de flesta lyfter fram framgångsfaktorerna finns det studier som visar på 

kritiska faktorer. Exempel på dessa kan vara Ruhm& Waldfogel (2011) som menar att 

barn som kommer från familjer med lågt socioekonomiska förhållanden och annan 

kulturell bakgrund ofta inte ges möjlighet att delta i individuellt inriktade program, 

Gersten & Diminio (2006) som menar att screeningar i förskolan ofta leder till 

överidentifieringar av barns svårigheter och att detta i sin tur påverkar barnets bild av 

sig själv och föräldrarnas/vårdnadshavarnas och pedagogernas sätt att se på och bemöta 

barnet. Bayat,Mindes & Covitt (2010), användande av modellprogram i förskolan vars 

egentliga syfte är att identifiera och stödja elever med inlärningssvårigheter i skolan och 

dess ökade fokus på barn med emotionella och beteendemässiga störningar. Lutz 

(2006), risken med kategoriseringar av barn i förskolan och konsekvenser runt 

dokumentation. Han menar även att tidiga insatser skulle kunna ses som en 

kontrollapparat kring dysfunktionella barn och familjer via förskolan i första hand men 

också med förgreningar till andra verksamheter som kan sättas in för att normalisera 

situationen. Marklund, Anderhed& Anderhed (2012), sambandet mellan enskilt riktat 

stöd och stigmatisering. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vårdnadshavare, miljön, pedagogerna och ett nära 

samarbete mellan olika aktörer runt barnet är av betydelse för framgångarna av 

resultatet. Identifieringsprocessen, dvs. hur vi får vetskap om ett barns/en elevs 

svårigheter samt dokumentation runt barn/elever ses som mer kritiska faktorer i arbete 

med tidiga insatser.  

Följande avsnitt kommer att ha ett fokus på de framgångsfaktorer och kritiska faktorer 

föregående avsnitt lyft fram. Då det är vanligt att barn med beteendemässiga störningar 

identifieras och ges stöd, exempelvis Gimpel & Holland (2003) och Gilliam (2005) 

finner jag det även viktigt att lyfta fram hur beteendemässiga störningar kan förstås. 

 

4.4 Beteendemässiga störningar 
 

Beteendeproblem kan definieras och förklaras på olika sätt inom olika discipliner, 

exempelvis pedagogik, psykologi och sociologi. En definition som har fått stor 

genomslagskraft är att beteendeproblem är resultatet av ett stört ekosystem. Med detta 

menar man att beteendeproblem kan definieras som ett misslyckande att förena 

individen och miljön (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2010). 

Ogden (2003) menar att beteendeproblem handlar om i vilken utsträckning barnets 

beteende bryter mot gällande regler, normer och förväntningar i uppväxtmiljön och i 

samhället, och i vilken utsträckning beteendet avviker från åldersadekvat uppförande på 
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ett sådant sätt att det hindrar barnets eget lärande och utveckling, hindrar eller skapar 

problem för andra (vare sig det är vuxna eller barn) och/eller hindrar positivt socialt 

samspel med andra barn och mellan barnet och vuxna. Beteendeproblem är inget 

fenomen som kan existera oberoende av den sociala eller kulturella gemenskapens 

värderingar och normer, utan måste betraktas som en social beskrivning menar Ogden 

(2003) vidare. 

Alla barn kan ibland visa upp ett problembeteende oavsett kön, ålder, kognitiva 

förutsättningar, familjebakgrund, boende och förskola/skola. Beteende av den typen 

menar man är situationsbetingat och kan ses som en naturlig del i varje människas 

utvecklings- och lärprocess. Problembeteende vi bör reagera på är när beteendet blir 

omfattande, om det förstärks och utvecklas över tid, hindrar barnets utveckling eller 

upplevs som kränkande av andra (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2010). 

 

4.5 Identifikation 
 

För att kunna ge tidigt stöd till barn/ elever som behöver det måste vi på ett eller annat 

sätt identifiera de behov som finns. Själva identifieringen, dvs. vilka medel/ vilken 

metod vi använder oss av för att få reda på ett barn/ en elevs svårigheter, har visat sig 

vara en av de kritiska faktorerna när det handlar om arbete med tidiga insatser.  Lutz 

(2006) menar exempelvis, att när barn uppmärksammas och kategoriseras utifrån 

observationer av ett antal icke önskvärda beteenden så startas också en process som kan 

förstås som en normaliseringsdiskurs. Detta innebär alltså att barnen blir klienter i mötet 

med sin egen verksamhet. 

En metod som har blivit allt mer vanligt förekommande, framför allt i USA, är olika 

screeningverktyg, det vill säga testning i stor skala. Som grund för standardiseringen 

finns ett antagande om normalfördelning av begåvning inom en viss population grundat 

i vetenskap och statistik. Barnet/eleven testas för att undersöka om hon/han har en viss 

kunskap som krävs för en viss nivå. Detta i sin tur leder till att barnet/eleven antingen 

blir betraktat som ett kompetent barn, som anses ha de efterfrågade förmågorna, eller att 

de konstrueras till ett barn i behov av särskilt stöd (Andreasson, Asplund-Carlssson, 

2012). Fuchs & Fuchs (2006) menar att screeningar har kommit att ersätta användandet 

av IQ-test i syfte att identifiera svårigheter hos barn. Gersten& Dimino (2006) ser en 

problematik i detta, och varnar för att screeningar och tester som görs på barn i 

förskolan ofta ger missvisande resultat. Detta, menar de vidare, leder till att barn 

överidentifieras i att ha olika typer av svårigheter och att det på samhällsnivå går 

resurser de ofta finns lite av till barn som inte har behov av det. 

Intentionerna att” barn som ges stöd redan i förskolan har större förutsättningar att inte 

hamna i skolmisslyckanden” har gjort att modeller avsedda att använda i skolan för att 

identifiera elever med inlärningssvårigheter och ge dem stöd, blivit allt mer 

förekommande i förskolan menar Bayat, Mindes & Covitt (2010). Exempelvis kom RTI 

(Response To Intervention) modellen trots att den inte rekommenderades på yngre barn 
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än i skolåldern att bli mer vanligt förekommande i förskolan. Användandet av modellen 

i förskolan har bidragit till att identifikation av endast inlärningssvårigheter har kommit 

att omfatta andra svårigheter, exempelvis emotionella och beteendemässiga störningar. 

Identifiering kräver inte enbart ett medel eller en metod. Det kräver även vetskap om 

vilken typ av svårighet/ svårigheter vi ska lägga vårt fokus på och vad vi bör ta hänsyn 

till. Vanligt förekommande i genomgången litteratur är att man bör ha ett fokus på 

barnets/elevens sociala och emotionella förmågor och brister. Exempelvis menar 

Marklund, Andershed & Andershed (2012) att tidig identifiering bör bygga på 

observationer och bedömningar av barn i deras dagliga miljö och ha ett brett perspektiv 

på deras fysiska, kognitiva, sociala och emotionella funktionsnivå och svårigheter. Detta 

anser även Gimpel& Holland (2003) då de menar att barns förmåga till tidig inlärning 

styrs av barnets sociala och emotionella kompetens.  

Man lyfter även fram vikten av att kartläggning av barnets behov görs tillsammans med 

barnets vårdnadshavare och att de utgår från det enskilda barnets starka sidor, 

inlärningsstil, intressen och behov (European Agency, 2005, National Research 

Council, 2001).  European Agency (2005) anser även att insatserna ska vara 

familjeorienterade, dvs. utgå efter hela familjens behov. Bailey.m.fl. (2006) menar även 

de, att insatserna ska ta hänsyn till familjens åsikter och tankar, men, att det är viktigt att 

inte glömma, att det primära syftet med insatserna är att stödja barnets utveckling och 

lärande. 

Även om det är svårt att generalisera har det varit intressant att ta del av studier som 

visar på exempel från praktiken. Anders, m.fl. (2011)   som gjort en omfattande studie i 

England på effekterna av tidiga insatser skulle kunna vara ett exempel på hur 

identifiering sker i den dagliga verksamheten. De menar att bedömningar grundar sig på 

avvikelser i den egna barngruppen/ i det egna klassrummet samt på pedagogernas egna 

uppfattningar om vad som är normalt och avvikande beteende.  I grundskolan är det ofta 

visade svårigheter i ämnena svenska och matematik som synliggör en elevs 

problematik. Det betyder att barnen/eleverna jämförs med andra jämnåriga barn/elever i 

barngruppen eller i klassrummet, och efter vad som anses vara åldersadekvat för en viss 

ålder. Vilken pedagog som bedömer barnen/eleverna får därmed betydelse, då det vi 

anser vara normalt eller avvikande beteende styrs av personliga erfarenheter och 

uppfattningar. Andreasson & Carlsson-Asplund (2012) förklarar enligt följande, att 

normer, utifrån vilka pedagogen särskiljer barnen/ eleverna på, ingår i ett nät av 

föreställningar om barndom, utveckling, moral, lärande, undervisning, läroplan, 

kursplan etc. och att dessa i sin tur styrs av gällande uppfattningar som finns i samhället. 

Trots gällande styrdokument kommer alltså olika förskolor och skolor att hantera barns 

och elevers olikheter på skilda sätt, då man som pedagog har skilda föreställningar kring 

pedagogiska, didaktiska och metodiska ställningstaganden i sin undervisning och 

verksamhet. Lahdenperä (1997) visar i sin studie exempel på detta, och menar att, om 

pedagoger kommer från samma kulturella och socioekonomiska kontext som 

barnet/eleven, har hon/han lättare att förstå ett barns/en elevs situation än om pedagog 

och barn/elev kommer från olika kulturella kontexter. Detta innebär att vilka barn/elever 
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som kommer att tillhöra gruppen barn/elever som har svårigheter därmed kan komma 

att bli godtyckligt, beroende på vem som gör bedömningen. 

Vanligt är att observationer av barn/elever och resultat på olika tester, resulterar i någon 

form av dokumentation. Både innehåll och hantering av denna ses som ytterligare en 

kritisk faktor i arbete med tidiga insatser ( Gersten& Dimino, 2006, Lutz, 2006 ).  

 
4.6 Dokumentation 
 

När det handlar om dokumentation i förskola och skola generellt sett, talar man ofta om 

att den bör användas främst som ett verktyg i syfte att kunna förebygga och anpassa 

miljön efter barns och elevers visade behov. Att den ska synliggöra inte enbart 

barnets/elevens brister utan även dess förmågor. Man lyfter även fram vikten av att 

noggrant följa upp och kontinuerligt utvärdera exempelvis kartläggningar, 

handlingsplaner och åtgärsprogram (Asp-Onsjö, 2010). Allt detta gäller i synnerhet runt 

dokumentation som sker runt barn/elever i arbete med tidiga insatser (Gersten & 

Dimino, 2006). 

Andreásson & Asplund-Carlsson (2012) menar att vi behöver en distinktion som ser 

texthandlingen som ett uttryck för skolans ansvar, planering och verksamhetsinriktning, 

alltså intentionen bakom texthandlingen, men också som ett budskap till mottagarna 

med alla de känslor och rektioner som texthandlingen väcker hos dessa.  

Framförallt lyfter man fram risken med dokumentation som förblir statisk, och menar 

att dokumentation som inte följs upp och utvärderas lätt kan påverka inte enbart 

barnets/elevens egen bild av sig själv utan även vårdnadshavarnas och pedagogernas 

sätt att se på och bemöta barnet/eleven (Andreasson & Asplund-Carlsson, 2012, Gersten 

& Dimino, 2006). 

Enligt Andréasson & Asplund-Carlsson (2012)  har pedagogers uppfattningar och 

åsikter, särskilt om de uttrycks i skriftlig form, stor genomslagskraft. Där, som de 

beskriver det, barnet/eleven lätt ”intar en förlorarposition och börjar se sig själv i ljuset 

av pedagogens uppfattning” (s.133).  Detta betyder att dokumentation som finns samlad 

runt ett barn/en elev även fungerar som en slags spegel för identiteten och att negativt 

upprepade budskap kan approprieras, eller övertas av barnet/eleven själv och fungera 

som självuppfyllande profetior (Jenner, 2004).  

Studier som problematiserar dokumentation visar inte enbart på det skrivna ordets makt 

när det handlar om barns/elevers identitetsskapande. Det har även visat sig styra på 

vilket sätt insatserna ges. Lutz (2006) visar på att observationer som mynnar ut i 

utvecklingsplaner eller åtgärdsprogram ofta tenderar att få ett individperspektiv där det 

relationella perspektivet tenderar att försvinna. Det betyder att istället för att se 

möjligheter och hinder i miljön som en möjlig faktor till barnets/elevens svårigheter 

förlägger man svårigheten hos individen själv och att detta i sin tur ofta leder till ett 

kompensatoriskt sätt att ge stöd på. Von Wright (2001) förklarar detta på liknande sätt 

och menar att man kan välja att se på svårigheter genom två perspektiv. Det punktuella 
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eller det relationella. Det punktuella perspektivet har sitt fokus på den enskilda 

individens förmågor och egenskaper. Svårigheter förstås på så vis som förankrade i 

hennes inre, utan hänsyn till de sociala sammanhang hon lever i. Det relationella 

perspektivet ses till skillnad från det punktuella vara icke tidsbestämt. Genom det 

relationella perspektivet kan vi inte se på individen som en isolerad sluten varelse utan 

måste förstå henne i relation till det aktuella sammanhanget. Svårigheter ses då snarare 

som fenomen än som enskilda händelser, beteenden eller egenskaper knutna till 

individer. 

Även Asp-Onsjö (2010) anser att dokumentationen delvis styr hur stödet som ges senare 

kommer att se ut.  Att beskriva och analysera situationen runt barnet/eleven så korrekt 

som möjligt är därför viktigt, menar hon vidare.  

Dokumentation om ett barn/en elev har alltså visat sig, inte enbart kunna påverka 

barnets/elevens bild av sig själv, utan även de som i framtiden läser om barnet/eleven 

(Gersten& Dimino, 2006). Det betyder att, uppfattningar vi får av barnen/eleverna, 

genom olika typer av dokumentation, kan komma att styra både förväntningar och 

bemötande av barnet/eleven. Då Goffman menar att vår självuppfattning bestäms av 

Den Andres reaktioner på våra handlingar, kommer barnet/elevens egen bild av sig själv 

i hög grad bestämmas av pedagogernas bemötande av densamma (Månsson, 2003). 

 

4.7 Förväntningar och relationsskapande 
 

Inom den symboliska interaktionismen lyfter man starkt fram betydelsen av relationer 

och menar att en persons egenart, handlingar och beteende påverkas av andra 

människor. Beteendet förstås som ett uttryck för interaktionen, och på så vis är 

relationerna mellan pedagog och barn/elev avgörande för vilka handlingar pedagog och 

barn/elev uppvisar (Nordahl, m.fl., 2010).   

I arbete med tidiga insatser har det visat sig att pedagogernas förväntningar på 

barnet/eleven har betydelse för framgångarna av resultatet Anders,m.fl. (2011). Det har 

alltså visat sig att höga förväntningar på barnet/eleven leder till goda resultat och att 

låga förväntningar leder till låga resultat. En anledning till detta kan vara att 

barnens/elevernas känslighet för pedagogers förväntningar även varierar med hänsyn till 

ålder och socialgrupp. Yngre barn/elever som är starkt beroende av pedagogen för 

information, påverkas lättare av pedagogens förväntningar jämfört med barn/elever som 

kan ha mer information och erfarenhet att falla tillbaka på för att bilda sig egna 

uppfattningar (Jenner, 2004). Detta bidrar till, att även om det är viktigt att skapa goda 

relationer med alla barn/elever oavsett ålder, kan det vara extra viktigt i arbete med 

insatser som riktar sig mot yngre barn Reynols, Magnuson&Ruu Ou (2010). 

Aspelin,Svensson(2011) menar att det handlar om att skapa en stabil och vital relation 

mellan pedagog och barn/elev. Eller som Jenner (2004) uttrycker det, sträva mot Jag-

Du- relationer i motsats till Jag-Det-relationer. Att se på barnet/eleven som en person 
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och inte en sak som ska åtgärdas.  Barnet/eleven kan ha ett problem men han/hon är inte 

problemet.  

Inom den symboliska interaktionismen är relationer något som sker mellan människor, 

inte något som sitter inuti människor. Förmågan att kunna skapa goda relationer är 

därför ingen medfödd egenskap utan en förmåga alla kan etablera och utveckla.  

(Nordahl, m.fl., 2010). 

Utöver pedagogers höga förväntningar och förmåga att skapa goda relationer med 

barnen/eleverna har mindre barn/elevgrupper (13-17 barn/elever/grupp) fram till de 

första tre åren i grundskolan, pedagogernas teoretiska utbildning, yrkeserfarenhet och 

sättet att undervisa på visat sig ha betydelse för effekterna av de tidiga insatserna 

(Reynols, Magnuson&Ruu Ou ,2010). Anders, m.fl. (2011) lyfter dessutom fram vikten 

av goda lärmiljöer.  

 

4.8 De tidiga insatsernas karraktär 
 

När, hur länge och på vilket sätt de tidiga insatserna ska ges är diskussioner som förs i 

de olika forskningsprojekt jag tagit del av i denna studie.  

Även om det idag finns många program riktade mot enskilda barn/elever så menar 

European Agency (2010) att det har skett ett fokusskifte från enbart individ, till 

interaktionen individ – miljö och att det har gjort sig synligt i sättet att ge barn/elever 

stödinsatser på. Kortvariga insatser som tidigare riktades mot det enskilda barnet/eleven 

har kommit att omfatta även familjen och miljön och ersättas av gruppinsatser på längre 

sikt. Man ser även att ett skifte skett från ett medicinskt perspektiv till mer socialt 

inriktade modeller.  

Marklund, Andershed & Andershed (2012) anser att de tidiga insatserna inte ska 

uppfattas som en engångsinsats utan en kontinuerlig process där barnen/eleverna följs 

noga under perioder och situationer där de kan vara sårbara, till exempel vid övergången 

från förskola till skola.  

Von Greiff,Sjögren & Wieselgren (2012) menar att ett alternativ till att identifiera 

enskilda barn är att satsa resurser i särskilt utsatta miljöer där man vet att förekomsten 

av svaga skolresultat är vanligare. Fördelar med förebyggande riktade insatser i utsatta 

miljöer är att risken för stigmatisering mot enskilda barn minskar, dock är sannolikheten 

större att man missar de barn som verkligen behöver stödet, menar de vidare. 

Ruhm & Waldfogel (2011) anser att man bör satsa mer resurser för att öka kvalitén i de 

allmänna förskolorna istället för att som idag, främst i USA, satsa på individuellt 

inriktade program. De menar att de barn/elever som främst behöver stödet många 

gånger kommer från familjer med lågt socioekonomiska förhållanden och med annan 

kulturell bakgrund. Detta bidrar till att de barn/elever som främst behöver delta i de 

individuella programmen inte ges möjlighet att göra det. Forskning som visar på 
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positiva effekter av insatser i allmän förkola upp till år tre i grundskolan är Reynolds, 

Magnuson& Ruu Ou (2010). De menar att insatser som sker på längre sikt (minst två år) 

leder till mer långvariga förändringar när det gäller inlärningssvårigheter och 

psykosocial problematik. Insatser som sker i grupp bidrar även till möjligheten för alla 

barn att delta menar de vidare.  

Även Nordahl, m.fl (2010) lyfter fram vikten av insatser i grupp och anser att det är 

viktigt att motverka utstötnings- och marginaliseringsprocesser. I en exkluderande 

verksamhet saknas många gånger positiva förebilder där brist på vänskap med 

jämnåriga och upplevelse av att inte vara socialt attraktiv ger en känsla av utanförskap 

och att vara utstött. Därför anser de vidare, att det är viktigt att arbeta för en 

inkluderande verksamhet. 

Helldin & Sahlin (2010) visar på att barn/elever med beteendemässiga eller emotionella 

problem ofta är i stort behov av fullgott socialt klimat i barngruppen / klassrummet.  

Istället för att fokusera på att förändra barnets/elevens beteende handlar det om att 

arbeta för en inkluderande miljö och förstå att beteendet utvecklas genom samspel 

mellan personen och miljön. 

Asp-Onsjö (2010) problematiserar inkludering och exkludering och menar att samtidigt 

som det är viktigt att barn/elever får delta i den egna barngruppen/det egna klassrummet 

kan de även ha behov av lugn och ro för att kunna arbeta. Det hela kan därför ses som 

ett dilemma, därför att både avskiljning och delaktighet behövs.Hon menar vidare att ett 

dilemma är en motsättning som inte går att lösa så att resultatet blir optimalt i alla 

avseenden. Istället handlar om att finna en lösning där de olika sidorna balanserar 

varandra på ett för tillfället balanserat sätt. 

Flera insatser som ges till barn i förskolan och grundskolans lägre år har som syfte att 

träna barnets kognitiva och sociala förmågor. Jamison, Forston & Stanton-Chapman 

(2012) menar att leken spelar en avgörande roll för att just träna dessa förmågor.   

Dagliga schemalagda”lekpass” i en miljö som inbjuder till lek, kreativitet och skapande 

tillsammans med andra barn och vuxna pedagoger som stöttar har visat sig bidra till att 

öka barns sociala kompetens och kognitiva förmågor förklarar de vidare. Även Kennedy 

& Pigott (2012) lyfter fram lekens betydelse, och menar att tidig lek och sociala 

relationer utgör grunden för social utveckling och framtida lärande. Att arbeta med 

tidiga insatser i form av lek inom ramarna för den vanliga pedagogiken kan därför vara 

extra viktigt för barn med autism, språk och talsvårigheter, kognitiva svårigheter, 

beteendemässiga och socioemotionella svårigheter. 

 

4.9 Vårdnadshavares och andra aktörers roll 
 

De första åren i barnets liv anses av många vara de år där barnen är som mest 

mottagliga och formbara. I allt arbete med tidiga insatser för barn, främst i förskola, 

men även för lite äldre barn/elever i grundskolan lägre år, menar man att 
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vårdnadshavarna har en avgörande roll för framgångarna av insatserna (Anders, 2011, 

Bayat, Mindes & Cowitt, 2010, European Agency, 2005). 

Det finns mycket forskning som visar på att vårdnadshavarna och barnets uppväxtmiljö 

är av stor betydelse när det gäller att forma barnets personlighet, sociala kompetens, 

självuppfattning och utveckling Bailey,m.fl. 2006). Nordahl, m.fl (2010) menar att 

vårdnadshavarnas uppfostringsmetoder och deras insyn i vad barnet sysslar med kan 

vara avgörande för om utvecklingen går i positiv eller negativ inriktning. Pedagoger i 

förskolan och skolan har därför en viktig roll i att skapa goda relationer med barnets 

vårdnadshavare och få med dem från start i processen med de tidiga insatserna Bayat, 

Mindes & Cowitt (2010). 

Hemmet fungerar också som en sambandcentral mellan olika myndigheter och 

uppdragsgivare. Jakobsson & Nilsson (2011) menar att vårdnadshavarna är 

samverkanspartners, kontaktskapare, samordnare och informationsbärare i förhållande 

till förskolan/ skolan. För att kunna bemöta barnet utifrån dess behov är 

förskolan/skolan i vissa fall i hög grad beroende av samverkan med hemmet för att få 

information, kunskaper och kontakter som vårdnadshavarna har tillgång till menar de 

vidare. Exempelvis gör sekretesslagen gör det omöjligt för förskolan/ skolan att ta 

kontakter eller samverka med sjukvård, habilitering eller socialtjänst kring ett konkret 

fall utan vårdnadshavares medverkan eller tillstånd. 

Bailey, m.fl. (2006) har i sin studie presenterat fem olika punkter som alla är av 

betydelse för framgångarna av tidiga insatser i samarbetet med vårdnadshavarna.  De 

anser att det är viktigt att familjerna förstår sina barns styrkor, förmågor och speciella 

behov, familjerna känner till sina rättigheter, familjerna hjälper sina barn utvecklas och 

lära, att det finns ett stödsystem att tillgå och att familjerna har tillgång till tjänster och 

verksamheter i samhället. 

Utöver kommunikation och samarbete mellan hem förskola/skola är det därför viktigt 

att arbeta för ett nära samarbete mellan olika samhällsinstitutioner som är inblandade i 

ett barns livssituation. Det kan exempelvis handla om samverkan mellan sjukvård, 

habilitering, socialtjänst och förskola/skola (European Agency, 2010). Samtidigt som en 

bra kommunikation mellan dessa aktörer kan skapa goda förutsättningar för delaktighet 

och lärande för alla barn/elever, kan brist på kommunikation, på grund av konflikter 

eller när olika mål motverkar varandra, leda till motsatsen, och istället utgöra ett hinder 

till delaktighet och lärande (Jakobsson & Nilsson, 2011).  Bristande samordning mellan 

aktörerna har även visat sig bidra till att barn som behöver stöd inte har fått det i ett 

tidigt skede, utan istället behövt vänta (European Agency, 2010). 

 

4.10 Interaktionistisk stämplingsteori 
 

Istället för att se på svårigheter som en individuell egenskap har jag valt att utgå från ett 

sociologiskt synsätt där man koncentrerar sig på begrepp som kultur/subkultur, 

värderingar, normer, social kontroll och makt (Månsson, 2003). För att få en förståelse 
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för hur svårigheter/avvikelser kan skapas har jag främst tagit stöd av den 

interaktionistiska stämplingsteorin.  

Erving Goffman är en av de moderna sociologer som fört arvet vidare från George 

Herbert Mead. Goffman (2011) anser att varje samhälle avgör vilka medel som kommer 

till användning för att dela in människor i kategorier, samt vilka egenheter som 

uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom varje sådan kategori.  

Översatt till förskolan/ skolan skulle kulturella arv, samhällets egna förväntningar på 

förskolan/ skolan, pedagogernas egen uppfattning om vad som anses normalt/avvikande 

i den egna barngruppen/ det egna klassrummet vara exempel på dessa. Andra mer 

specifika exempel är kartläggningsmatriser, screeningar, tester och nationella prov. 

Även om syftet med dessa är att kartlägga barnens/elevernas behov och därefter anpassa 

undervisningen efter visade behov av resultat, så ger resultaten möjlighet att dela in 

barnen efter deras förmåga i de som är godkända eller icke godkända, anses ha normalt 

eller avvikande beteende. Goffman (2011) menar vidare att det är vanligt att vi inte är 

medvetna om de krav vi ställer förrän det verkligen blir fråga om hur dessa krav blir 

uppfyllda eller ej. De som upplevs som oförenliga med vårt mönster för hur en viss typ 

av individ bör vara kategoriseras i sin tur som en avvikare dvs. personen reduceras i vårt 

medvetande från en fullständig och vanlig människa till en avvikande människa. I de 

fall oförmågorna ses som omfattande förses personen med ett stigma, dvs. den 

undantagsstämpel som de ”normala” sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande. 

Exempel från förskolan/skolan skulle kunna vara de barn/ elever som inte klarar av att 

leva upp till den” dolda läroplanen ” (förskolans/skolans oskrivna regler, att exempelvis 

kontrollera sig motoriskt och verbalt, kunna vänta, vara uppmärksam, underordna sig 

lärarens osynliga auktoritet osv.) och på ett eller annat sätt visar detta genom ett, enligt 

förskolan/ skolans normer, avvikande beteende (Broady, 2007). 

Avvikelse är enligt Goffman (2011) alltså ingen individuell egenskap hos en person 

utan i stället en relationell process. För att för att förstå avvikelser måste vi sätta in dem 

i relationer mellan människor, där någon med makt stämplar ett visst beteende som 

avvikande (Månsson, 2003). Enligt den interaktionistiske chicagosociologen W.I. 

Thomas skulle stämplingsteorin enkelt uttryckt beskrivas ” Definiera en människa som 

avvikare och han blir det” (s.173, Månsson,2003).  

Att barn blir medvetna om sitt stigma först när de börjar skolan är inte ovanligt menar 

Goffman (2011). Ofta hänger det samman med att familjen och det närmaste 

grannskapet har haft en förmåga att bilda en skyddande kapsel runt det från födseln 

stigmatiserade barnet. Man har på så vis omsorgsfullt skonat barnet med hjälp av 

informationskontroll, där nedsättande uttalanden om barnet hindrats att, som Goffman 

(2011) beskriver det, komma in i trollcirkeln kring det. Uppfattningar som har fått 

barnet att betrakta sig själv som en fullt normal utrustad människa, med normal identitet 

i sådana grundläggande avseenden som ålder och kön, har tvärtemot öppnat dörrarna på 

vid gavel. När barnet börjar i skolan, kan familjekretsen inte längre skydda det, utan 

istället tvingas barnet lära sig vad det innebär att ha ett stigma. 
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Att tilldelas ett stigma är detsamma som att få veta att man inte riktigt svarar mot vad 

som förväntas, att det är något skamligt att ha den egenskap man har. Hur personen med 

stigmat hanterar detta, kan se olika ut. För det första kan insikten över att det är något 

skamligt med den egenskap man har, bidra till att man förnekar den. I de fall att man 

gör det kommer man ändå sannolikt påminnas om sitt verkliga jag (´självet´) i närvaron 

av normala personer i sin omedelbara omgivning. För det andra kan medvetenheten om 

stigmat leda till att personen inför de normala, som Goffman (2011) beskriver det, 

agerar ut hela krigsdansen av dåliga egenskaper som pådyvlats honom och hans grupp.  

 

” … den stigmatiserade personen som en medeltida gycklare, inställsamt inför de normala 

agerar ut hela krigsdansen som pådyvlas hans grupp, varigenom konsoliderar denna 

livssituation men samtidigt förvandlar den till en clownaktig roll” (Goffman, 2011). 

 

Att leva med ett stigma innebär för den drabbade ofta att en stor mängd energi läggs på 

att dölja den bristande egenskap man har för att så att säga passa in i de normalas värld. 

Vanligt förekommande är också att man söker sig till grupper med likasinnade. Då kan 

de normer som finns inom den egna gruppen ses som de normala och det som sker 

utanför den egna gruppen som det avvikande. Det kan även ligga nära till hands för den 

stigmatiserade personen att utnyttja sitt stigma som en ursäkt för att inte göra olika 

handlingar (Goffman, 2011).  

Ett stigma påverkar inte enbart personen med stigmat utan även personerna i hennes 

omedelbara omgivning. I avsikt att skydda personen med stigmat, kan vi spela över vår 

roll i medkänsla och visad sympati. Risken med detta förhållningssätt är, menar 

Goffman (2011), att vi istället för att skydda, ytterligare påminner den stigmatiserade 

personen om hans avvikande egenskaper. Exempelvis skulle en pedagog i skolan, i vilja 

skydda en elev med lässvårigheter, avstå från att någon gång alls be/eller överdrivet 

försiktigt fråga denna om att läsa högt inför de andra eleverna. I de fallen att eleven har 

insikt i sin problematik och upplever sig annorlunda behandlad än sina kamrater kan 

pedagogens förhållningssätt ytterligare bli en påminnelse om att man är en ”dålig 

läsare”.  

Innebörden i detta yttrande, är då enligt Goffman (2009), att människan i hög grad 

bestäms av situationen, av det sociala spel som hon är inbegripen i med andra 

människor i varje given situation. 
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5 Metod 
 

Kapitlet  inleds med ett avsnitt om studiens valda metod samt genomförande. Därefter 

följer ett avsnitt om etiska ställningstaganden. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

reliabilitet och validitet. 

 

5.1 Metodval och genomförande 
 

Valet av metod grundar sig främst på vilka forskningsfrågor man har, men även 

maktrelationer, traditioner och tillgängliga resurser har betydelse för de metodologiska 

valen (Ahrne & Svensson, 2012).  Då min studie handlar om att skapa förståelse för 

pedagogers egen syn på, och erfarenheter av tidig identifiering och tidiga insatser i 

förskola och grundskolans lägre år, fann jag den kvalitativa ansatsen mest lämpad som 

metod (Kvale, 1997). 

 

Jag kom att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju gav 

mig möjlighet att anpassa frågorna och den ordning jag ville ställa dem i efter 

situationen. Ahrne & Svensson (2012) menar att i motsats till standardiserade frågor ger 

semistrukturerade intervjuer en bredare bild och fler nyanser och dimensioner av 

fenomenet man studerar. För att komma ihåg sådant som var ohörbart och inte kom 

fram på band, exempelvis gester och grimaser men även frågor att minnas längre fram 

under intervjun, förde jag även anteckningar under tiden. En väl planerad och 

genomförd intervju menar Fangen (2011) ökar studiens relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna visade jag även för min handledare för att få ett godkännande 

av dessa. 

 

Intervjuerna genomfördes på en enhet i en annan kommun än den jag själv är 

yrkesverksam i. Jag fick kontakt med mina informanter genom en bekant till mig. 

Alderson & Morrow (2011) menar att man kan välja att vara en insider och därmed 

undersöka sin egen praktik. Fördelar med att vara en insider, kan vara, att jag redan har 

skapat en god relation med mina tänkta informanter, det kan även vara lättare att 

organisera intervjuerna. Väljer jag istället, som i denna studie, att vara en outsider, 

kommer jag utifrån. Fördelar med att vara en outsider var att jag inte kände till mina 

informanter, detta bidrog till att det blev svårt för mig att anta något i förväg. 

 

Med hänsyn till syftet fann jag det intressant att skaffa mig information om barnets hela 

väg mellan förskola och grundskola. Jag valde därför att intervjua två pedagoger i 

förskolans 5 årsgrupp, en pedagog i förskoleklass och två pedagoger i år 1-2 i 

grundskola. Valet att endast intervjua en pedagog i förskoleklass, styrdes av att det 

endast fanns en pedagog anställd i förskoleklassen vid intervjutillfället. Även om jag är 

medveten om att materialet jag har fått in kan ses som ytligt anser jag att samtliga 

informanters fleråriga samarbete, minst 10 år, arbetslivserfarenhet inom läraryrket, mer 

än 15 år och anställning inom samma enhet, minst 10 år, stärker relevansen i mitt 

material. 
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Alla intervjuer genomfördes samma dag. Min önskan att själv vara klar med 

intervjuerna innan maj månads slut, för att ha möjlighet att komma med eventuella 

följdfrågor innan pedagogernas semester, samt pedagogernas egen önskan av dag låg 

bakom detta. Att genomföra intervjuerna samma dag krävde stor uppmärksamhet av 

mig själv och minst en halvtimmes paus mellan intervjuerna för att hinna reflektera över 

vad varje informant sagt och för att förbereda mig för nästa intervju. Samtidigt gav de 

täta intervjuerna mig möjlighet att med färskt minne från föregående intervju, kunna 

ställa följdfrågor till kommande informant och på detta vis kunna fördjupa mig i 

intressanta frågor med relevans för mitt syfte eller få en tes styrkt eller avfärdad.  

 

Intervjuerna med pedagogerna i 5- årsgruppen genomfördes först och kom beroende av 

verksamheten att hållas utomhus. Min oro för att ljudet för inspelningen kraftigt skulle 

försämras visade sig inte bli något problem. Pedagogernas egna val av miljö, en brygga 

vid havet, gav både mig som ovan intervjuare och informanterna ett behaglig lugn som 

ledde till genomtänkta frågor och svar. Efter lunchuppehåll träffade jag pedagogen i 

förskoleklass och därefter de två pedagogerna i grundskolans lägre år. Dessa intervjuer 

kom att hållas i ett litet ombonat rum i skolans lokaler. Några timmar innan en av 

intervjuerna med grundskolans personal skulle genomföras, ställde pedagogen frågan 

om vi kunde genomföra intervjun utan inspelning. Jag hade inget att invända mot detta. 

Denna intervju som också kom att ta mest tid i anspråk låg redan inplanerad sist på 

schemat. Att inte ha någon annan intervju inbokad, och därmed en tid att passa därefter, 

gav mig möjlighet att ställa om frågor samt anteckna sådant jag inte hunnit anteckna 

under tiden för intervjun. Trots detta ”försvann ”information som kunde varit intressant. 

Efter det att varje enskild intervju avslutats gav informanterna mig sitt tillstånd att 

komma med eventuella följdfrågor via telefon eller mail. 

 

De två närmsta veckorna efter det att intervjuerna genomförts, transkriberade jag 

samtlig information. Även om det var tidskrävande var det värt tiden det tog i anspråk, 

då materialet visade sig innehålla mycket intressant information jag med stor 

sannolikhet skulle ha missat om jag endast fört anteckningar. Denna insikt bidrog till att 

jag gjorde ett val med att återkomma med frågor till den informant vars intervju inte 

spelades in. Detta för att vara säker på att jag uppfattat denne rätt.  De transkriberade 

texterna skrev jag ut i pappersform. Dessa kom jag att läsa vid ett flertal tillfällen. Jag 

valde även att med överstrykningspenna markera kommentarer jag fann extra 

intressanta samt relevanta för denna studie. Efter det att jag gjort en första analys av 

resultaten valde jag även att återkomma till samtliga övriga informanter med frågor jag 

fann vara extra relevanta för studiens syfte. Att göra så menar Bryman (2012) bidrar till 

att öka studiens reliabilitet. 

 

 

5.2 Etiska ställningstaganden 
 

Inför arbetet med denna studie har jag tagit del av Vetenskapsrådets (2011) etiska 

aspekter. De fyra etiska principer som främst gäller för bland annat svensk forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren informerar berörda om studiens syfte och vilka 

moment som ingår i undersökningen. Man har även skyldighet att informera om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet när som helst om de så 

önskar. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Samt slutligen 

nyttjandekravet som tydliggör att de uppgifter som samlas in om enskilda personer 

endast används för forskningsändamålet (Bryman, 2012). Hur jag själv gått till väga för 

att följa dessa principer presenteras nedan. 

 

Inför intervjuerna skickade jag mail till de utvalda personerna. För att det inte skulle 

framgå vilka de övriga informanterna var så skickade jag varje mail enskilt. I mailet 

presenterades studiens syfte, vad intervjuerna skulle användas till samt att all 

information skulle komma att bearbetas och hanteras konfidentiellt så att inget i studien 

skulle kunna härledas till informanterna eller deras arbetsplats. Det framgick även att 

medverkan var frivillig och att informanterna hade rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande (Alderson& Morrow, 2011). Allt i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) 

anvisningar. Jag ställde även frågan om de ställde upp på att spela in intervjuerna på 

fickminne. Samtliga informanter gav sitt medgivande till detta. Vid transkribering var 

jag noga med att inte använda respondenternas riktiga namn. Efter det att 

transkriberingen var färdig raderade jag samtliga intervjuer på fickminnet. 

 

Vid datainsamling, analys och presentation av resultaten har jag varit medveten om att 

informanterna skulle kunna identifieras av personer som har kunskap om eller känner 

till den verksamhet informanterna är verksamma i (Frithiof, 2013). Exempelvis valde 

jag med hänsyn till att det endast finns en informant som representerar förskoleklass, att 

vid citat, ange henne/honom som ” pedagog i skolan. 

 

 

5.3 Reliabilitet och validitet 
 

Den här studien baseras på intervjuer med fem pedagoger anställda inom samma enhet 

och kommun. Möjligheten till en mer generell undersökning, baserad på fler intervjuer 

rymdes inte inom ramarna för denna studies omfattning. Det innebär därför att det inte 

går att generalisera de resultat som analyserats och sammanställts och visa på att 

resultaten är giltiga för andra pedagoger inom förskola, förskoleklass och grundskola på 

andra skolor.  

 

Inom kvalitativ undersökning utgör begrepp som vederhäftighet eller tillförlitlighet och 

äkthet alternativ till begreppen reliabilitet och validitet. Tillförlitligheten består av fyra 

delkriterier enligt följande; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdigheten i studiens resultat stärks genom det att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns, och att man återkommer med frågor till 

informanterna för att att de ska bekräfta att man uppfattat dem rätt (Bryman, 2012). I 

denna studie valde jag att återkomma till  samtliga informanter för att tydliggöra att jag 

uppfattat dem rätt vid minst ett tillfälle. När det handlar om överförbarhet eftersträvar 

man  inom kvalitativ forskning ett djup snarare än en bredd i det man vill undersöka      

( Bryman, 2012). Min egen förhoppning var att kunna förmedla en så pass fyllig eller tät 
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beskrivning av pedagogernas erfarenheter av de tidiga insatserna ,så att andra kan 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att forskaren är medveten om att det inte går att få någon fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning och att man därför försöker  säkerställa att man har 

agerat i god tro ( Bryman, 2012) För att leva upp till detta har jag i arbetet med denna 

studie  inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka 

utförandet av studien, utan istället försökt åstadkomma så neutrala beskrivningar som 

möjligt.  
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6 Resultat 
 

Följande resultatavsnitt har för avsikt att presentera vilka erfarenheter pedagoger i 

förskolan, förskoleklass och grundskolans lägre år har av arbete med tidiga insatser. 

Första avsnittet handlar om identifieringsprocessen samt hur kategoriseringar sker efter 

visade behov. Andra avsnittet lyfter fram vad man anser om tidiga insatser mer allmänt 

samt vad som anses styra tillsättning av tidigt stöd.Tredje avsnittet handlar om 

vårdnadshavarnas roll. Fjärde avsnittet om andra aktörers roll. Femte avsnittet lyfter 

fram hur stödet främst ges. Sjätte avsnittet handlar om dokumentation som sker om 

barn/elever i arbete med de tidiga insatserna. I sista avsnittet sammanfattas och 

analyseras resultat. 

 

6.1 Identifiering och kategorisering 
 

Det finns en skillnad i vilken typ av svårigheter man uppmärksammar samt hur dessa 

identifieras i de olika verksamheterna 5-årsgrupp, förskoleklass och år 1 i grundskolan. 

I förskolan lyfter man främst fram barn med talsvårigheter, men även barn med 

motoriska och beteendemässiga svårigheter. Vanligt är att man hänvisar till jämförelser 

med andra jämnåriga barn och vad som anses vara normalt för en särskild ålder. 

Identifiering av talsvårigheter uppmärksammas genom arbete med TRAS (Tidig 

Registrering Av barns Språk) sedan ett antal år tillbaka. I övrigt menar man att man gör 

observationer i den dagliga miljön. Uppmärksammar man en svårighet hos ett barn 

utgår man många gånger från att svårigheten ska växa bort då man vet att barn utvecklas 

olika fort. 

 

”Man väntar lite. Man observerar det. Tittar särskilt på det. Förväntar sig att det händer 

något. Har det inte hänt något på ett halvår så får man ju gå vidare” ( Pedagog i förskolan ). 

 

I förskoleklass och i år 1 i grundskolan fortsätter man att lyfta fram antalet barn/ elever 

med språk- och talsvårigheter, och uttrycker en viss oro för den ökning man menar har 

skett under de senaste åren. Andra svårigheter man talar om i barnets möte med 

förskoleklass och grundskola är beteendemässiga svårigheter 

(koncentrationssvårigheter), inlärningssvårigheter och svårigheter med finmotoriken. I 

de fall att barn med inlärningssvårigheter uppmärksammas i förskoleklass, menar man, 

att man vanligtvis inte gör något åt detta förrän de börjar i grundskolan. I grundskolan 

är det ofta visade svårigheter i ämnet svenska som synliggör en elevs 

inlärningsproblematik. När man talar om beteendemässiga störningar i förskolan 

handlar det mest om barnets egen förmåga att ta kontakt med andra barn och vuxna. 

Valet att arbeta med TRAS har bidragit till ett stort fokus på barnets språk och 

talutveckling och pedagogerna i förskolan menar att barn som inte har ett språk eller är 

försenade i sin talutveckling också får det svårare i sitt möte med andra barn och vuxna. 
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I förskoleklass och i grundskolans lägre år förklaras ofta beteendemässiga störningar 

med att ett barn/en elev har visade svårigheter med att koncentrera sig, exempelvis sitta 

still, vara uppmärksam vid samlingar eller genomgångar etc. 

I likhet med när barnen börjar i 5- årsgrupp, finns det en klar bild hos ansvariga 

pedagoger i förskoleklass och i grundskolans lägre år, om vilka barn som har eventuella 

svårigheter i mötet med deras egen verksamhet. Detta synliggörs genom samtal vid 

överlämningar och vid överlämnande av dokumentation, exempelvis handlingsplaner 

och TRAS- dokument. Pedagogerna hänvisar även till skolans storlek (skolan är relativt 

liten i jämförelse med flertalet andra skolor) och menar att de själva ofta har en god 

uppfattning om vilka de flesta barnen/eleverna på skolan är. 

Samtliga informanter inom förskola, förskoleklass och grundskola menar att 

överlämningssamtalen mellan de olika verksamheterna fyller en viktig funktion. Främst 

lyfter man fram den vetskap man kan få om barn/elever med beteendemässiga 

störningar och social problematik som kan finnas i barnets/elevens uppväxtmiljö som 

viktiga. Olika typer av inlärningsproblematik anser man sig själv ganska snart ha bildat 

sig en uppfattning om. Trots att man är noga med att poängtera att man själv ska bilda 

sig en uppfattning om barnet/eleven är det tydligt att barnet/eleven redan i mötet med de 

olika verksamheterna tillhör en viss grupp av barn/elever. Barn som har någon typ av 

visade svårigheter och barn som inte har det. Barn med visade svårigheter delas 

ytterligare upp i olika grupper beroende på visad problematik. 

 

”…dom som har lite kvar där, på uttal eller språkbiten,och så de som har koncentrationsgrejer 

som de inte riktigt klarar av, och så har vi dem som liksom är klara” ( Pedagog i förskolan ). 

 

 I fokus för ytterligare identifiering av svårigheter hamnar de barn som inte tidigare har 

visat sig ha några svårigheter, synliggjorda exempelvis genom överlämningssamtal, 

handlingsplaner eller TRAS scheman.  

Pedagogerna lyfter fram vikten av barnets vistelse och de tidiga insatserna i sin egen 

verksamhet, men har även stor tilltro till övriga verksamheter och dess fortsatta arbete 

med insatserna i de fallen att det finns behov av det. 

  

”Förskolans arbete har stor betydelse”( Pedagog i skolan ). 

 

 

6.2 Insatser i ett tidigt skede? 
 

Även om en ”-vänta-och- se- mentalitet” kan skönjas inom de olika verksamheterna, 

anser man generellt sett att man har blivit bättre på att ge barn/elever stöd i ett tidigare 
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skede de senaste 3-4 åren. Pedagogerna i förskolan anser främst att förskolans tillgång 

till ett resursteam och en språkpedagog har bidragit till detta. 

 

”Man har blivit bättre på det. Mycket bättre absolut. Senaste 3-4 åren har det blivit lättare. 

Förr kom BHV (Barnahälsovården) ut och tittade, så gick det ett halvår, sen ringde de och 

frågade om någonting hade hänt. Sen hände det inte så mycket förrän de började förskoleklass 

eller i år 1. Och då har man ändå sagt till både två och tre år innan, att här behöver vi lite 

hjälp. Idag har vi resursteamet, de är ute och hjälper till och då händer det mer… finns det hål 

i TRAS schemat kommer språkpedagogen ut och lyssnar… då hittar hon direkt…( Pedagog i 

förskolan ). 

 

Man ser i de flesta fall positivt på tidiga insatser och menar att de kan utjämna 

skillnader mellan barn, förebygga ett utanförskap i den egna barngruppen i/ det egna 

klassrummet, samt förebygga skolsvårigheter på sikt och därmed minska risken till ett 

barns/en elevs utvecklande av ett dåligt självförtroende. I de flesta fallen anser man det 

vara bättre att ge barn stöd så tidigt som möjligt, redan i förskolan, och inte vänta tills 

barnet/eleven blivit äldre. 

 

”Alla problem vi har här och nu. Det är bättre vi löser dem. Desto lättare är det oavsett. Värre 

träna när man går i sjuan…” ( Pedagog i förskolan ). 

 

När man talar om tidiga insatser, främst för barn i förskolan, så råder det en enighet om 

att leken är, och bör få vara, av stor betydelse.  Man anser även det vara viktigt att 

barnen är utvecklingsmässigt mogna, intresserade och motiverade för att kunna ta del av 

insatserna. Pedagogerna i förskolan anser att barnen ofta är mogna för att träna, 

exempelvis tal, redan i förskoleåren, man lyfter även fram fler exempel där barn som 

getts tidigt stöd utvecklats i positiv riktning. Själva anser de att förskolan har en viktig 

roll i att utjämna skillnader mellan barn. Rätt stöd i ett tidigt skede är ett sätt att göra 

detta på, menar de vidare.  Trots att det i vissa fall finns en rädsla för att det ska bli för 

mycket” skola” i förskolan, menar man att det skett en viss förändring i sättet att se på 

tidigt stöd i förskolan. 

 

”Det är viktigt att man ger insatserna på ett sätt, så att det inte blir för mycket skola, tidigt, 

utan då ska det vara lek… Så finns de ju de som tycker det är jättekul att leka skola och sitta 

med det och fixa. Då tycker jag absolut det är ok, men det beror på hur man gör det ” (Pedagog 

i skolan ). 

 

”Språket idag i dagens skola är ju jätteviktigt för att klara av resten utav skolan, jag menar det 

var inte längesedan det var tabu, man fick inte ha bokstäver förrän i förskoleklass, men det fick 

inte vi hålla på med, det kunde inte vi, jag menar nu bygger det mer på när barnen är 
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intresserade, så varför ska de inte kunna få utforska bokstäver och ljud redan i förskolan”…  

(Pedagog i förskolan ). 

 

Att barnet/eleven ges rätt stöd samt att barnet/eleven inte ska bli utpekat lyfter man fram 

som viktiga faktorer. Det handlar alltså om att bemöta barnet/eleven med förståelse och 

respekt och att inte lägga fram svårigheten som en brist hos det enskilda barnet/ den 

enskilda eleven. I enstaka fall talade man  om sambandet mellan tidiga insatser och 

risken för stämpling av barn/elever. I grundskolan menade en pedagog att skolan ofta 

misslyckas med sina insatser, och att fel insatser  som sker långsiktigt utan utvärdering 

då utgör en risk för att barn/elever blir stämplade. 

 

”… skolan ofta misslyckas med sina insatser. Man får en stämpel som sedan sitter 

kvar…Många elever har kvar insatserna under hela sin skoltid. Då kanke det har varit fel sorts 

insatser.” ( Pedagog i skolan ). 

 

Faktorer som anses styra tillsättning av tidigt stöd, är tillgång till resurser i form av 

extra stöd av annan pedagog, speciallärare eller specialpedagog. Exempelvis visar 

studien på att det stöd barn har haft tillgång till i förskolan tenderar att minska i 

förskoleklass, där en pedagog har ensamt ansvar för barngruppen. I grundskolan 

hänvisar pedagoger till tidigare erfarenheter och tar upp enskilda fall där elever som 

man ”väntat ut” har lyckats bra i sin vidare utveckling. Övriga faktorer som styr 

tillsättning av tidiga insatser är vårdnadshavarnas medgivande och samarbete med andra 

aktörer runt barnet/eleven.  

 

 

 

6.3 Vårdnadshavares roll 
 

Det finns en enighet bland samtliga informanter när det handlar om betydelsen av ett 

nära samarbete med barnets/elevens vårdnadshavare. Främst i förskolan lyfter man fram 

vårdnadshavares enighet som en förutsättning för de tidiga insatserna. När det gäller 

överlämnade av känslig information om ett barn mellan de olika avdelningarna i 

förskolan är det sällan vårdnadshavarna nekar till detta. Det är när barnet ska börja i 

förskoleklass som man menar att antalet vårdnadshavare är lika stort i antal som säger 

att det är ok att lämna över information och som säger att det inte är det. De som inte 

vill att känslig information ska följa med över till förskoleklass är ofta rädda för att 

deras barn ska ha en stämpel på sig redan i sitt första möte med skolan.  
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”Dom (vårdnadshavarna) kan ofta vara med innan, under de här åren man arbetar med dem i   

förskolan, och byter man avdelning brukar det inta vara några större problem, men just precis 

när de börjar 6 års grupp kan det bli ett nej… Då vill man inte de ska ha någon hjälp. Utan de 

ska börja som alla andra… Då kan man ju bli lite förvånad ibland. För man tror att de är med 

på att deras barn ska få lite hjälp. Det är lika många ja som nej. Faktiskt. Man tror oftast det 

ska bli ja. Men nej…” ( Pedagog i förskolan ). 

 

”… alltså det är ju det föräldrarna är rädda för, att barnet ska få en stämpel redan när det är 

så litet…” ( Pedagog i förskolan ). 

 

Pedagogerna i de olika verksamheterna är väl medvetna om betydelsen av att skapa 

goda relationer med vårdnadshavarna. I förskolan har man av naturliga skäl oftast 

daglig kontakt med någon eller båda av barnets vårdnadshavare. Det är när 

barnet/eleven går i förskoleklass eller i grundskolan som den dagliga kontakten 

försvinner. En bidragande orsak till det minskade antalet besök i skolan, anses vara, att 

rätten till att ta ut kontaktdagar tagits bort. Pedagoger med lång erfarenhet av arbete 

inom skolan upplever även att vårdnadshavare idag är mer stressade, har mindre insyn i 

sina barns liv samt även har svårare för att både ställa krav och sätta gränser för sina 

barn än tidigare. Man tror även att vårdnadhavares besök i skolan skulle kunna bidra till 

en mer gemensam syn på, och förståelse för barnets/elevens eventuella svårigheter, och 

att detta skulle kunna leda till att barnet ges stöd i ett tidigare skede. 

 

”Man kan känna så, att om de (vårdnadshavarna) var med en dag så förstår man mycket mer. 

Likadant kan man känna det, att de här barnen som är lite speciella, så kanske ändå 

föräldrarna har svårt att acceptera eller att se att det är något konstigt med mitt barn, eller 

någonting, är man med en dag, ser man lite hurdant en vanlig relation med andra ser ut och 

hur andra barn är i den åldern…” ( Pedagog i skolan ). 

 

 

6.4 Andra aktörers roll 
 

Det är vanligt att man i samtal runt tidiga insatser flera gånger lyfter fram betydelsen av 

att det finns ”spetskompetens” att tillgå, detta exempelvis genom tillgång till ett 

resursteam, språkpedagog, talpedagog, specialpedagog eller speciallärare. Ett nära 

samarbete med dessa aktörer anses flera gånger vara en av förutsättningarna för att 

insatserna ska bli möjliga att genomföra. 

Möjligheten att ta del av dessa aktörers kompetens i enskilda barns/elevers fall styrs till 

stor del av föräldrarnas/vårdnadshavarnas tillåtelse till detta. Pedagogerna förklarar, att 

från det att man har identifierat en svårighet hos ett barn, fått ett godkännande av 

barnets vårdnadshavare, så är det ofta ganska vanligt att man på grund av långa 

väntetider får vänta länge på att man får något stöd utifrån.  
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”Ja det tar tid, det gör det, men vi måste ju börja i tid känner jag, för det tar så lång tid innan 

man får med föräldrar på tåget, innan det händer någonting…” ( Pedagog i förskolan ). 

 

I några fall uttrycker pedagogerna en önskan om mer ”handfast” handledning av 

exempelvis specialpedagog eller psykolog. Det gäller främst i de fallen att man anser 

barnet/eleven ha beteendemässiga svårigheter eller liknande problematik. Istället för att 

specialpedagogen kommer och ge enbart handledning, finns en önskan om att 

specialpedagogen även ska komma in och observera det enskilda barnet/eleven mer 

kontinuerligt i barngruppen eller i klassrummet. Särskilt i det fallet att man arbetar 

ensam i barngruppen, anser man det vara bra, om någon annan också kom in och också 

observerade i barngruppen. Då man själv menar att man lätt blir hemmablind och 

kanske inte ser den utveckling som sker på samma sätt.  

Informanterna i förskoleklass och grundskola har i denna studie, under intervjutillfället, 

inget direkt pågående samarbete med exempelvis barnhabilitering eller sjukvård. Detta 

beror, menar de, till stor del på att skolan har en liten grupp av elever med mer specifika 

svårigheter i som de själva inte ha yttersta ansvaret för. I de fallen att man behöver extra 

stöd till ett barn går detta via skolans elevhälsateam eller via samarbete med det inhyrda 

resursteamet. 

 

6.5 Stöd enskilt eller i grupp ? 
 

Pedagogerna inom de olika verksamheterna talar för en inkluderande verksamhet där de 

tidiga insatserna görs inom ramarna för den vanliga pedagogiken. I praktiken menar 

man att det ser annorlunda ut. Även om man arbetar förebyggande på gruppnivå, menar 

man främst i grundskolan, att det är vanligt att barn med visade svårigheter ges riktat 

stöd enskilt av exempelvis skolans speciallärare.  I förskolan är det vanligast att man ser 

till miljön och anpassar den efter de barn man har. I de fallen att barn ges enskilt stöd i 

förskolan har de oftast uppmärksammats via TRAS och fått stöd av talpedagog. 

Anledningarna till vad som styr om stödet ska ges enskilt eller i grupp i är flera. I en del 

fall menar man att det är elevens egen vilja som styr var stödet ska ges. Exempelvis 

menar man att de lite yngre eleverna i år 1-2 sällan bryr sig om ifall de får lämna 

klassrummet en stund för enskild träning med specialläraren. Det är när eleverna blir lite 

äldre som de oftare visar ett avståndstagande från att lämna den egna klassen. Orsaker 

till detta anses vara att eleven inte vill bli annorlunda behandlad än sina klasskamrater 

eller att eleven själv har en rädsla för att bli upplevd som avvikande i jämförelse med 

andra jämnåriga. Är det så försöker man ta hänsyn till elevens egen vilja, och låter då 

istället specialläraren finnas som stöd för eleven i klassrummet. 

Pedagogerna talar om att man agerar för barnets/elevens bästa, men att man även tar 

hänsyn till den grupp barnet/eleven med visade svårigheter tillhör. Exempelvis menar 
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pedagogerna, att samtidigt som det kan vara skönt för ett barn/en elev med 

koncentrationssvårigheter att få gå undan en stund och arbeta enskilt, kan det bidra till 

att övriga barn/elever i barngruppen/i klassrummet ges ökad studiero. I de fallen att 

barnet/eleven behöver mycket en- till en- stöd, struktur och lotsning anser man oftast att 

det kan vara lättare att göra detta i en lugnare miljö enskilt eller i mindre grupp. 

 

”Ibland kan det vara skönt för eleven att lämna klassen en stund, att få sitta i lugn och ro, ofta 

är det att de behöver en-till-en stöd, som man inte har möjlighet till som klasslärare, men de 

behöver ju så mycket struktur och lotsning, stöttning hela tiden och det är ju det dom kan få i 

den lugna miljön, som är svårt att ge i klassrummen… även om specialläraren arbetar med 

eleven i klassrummet finns det ju alltid något annat som pockar på uppmärksamheten där.…”  

(Pedagog i  skolan ). 

 

Vid visade svårigheter hos ett barn/en elev där man anser svårigheterna går utanför sin 

egen kompetens är det vanligt att man har en önskan om att någon med 

”spetskompetens” exempelvis speciallärare, specialpedagog, talpedagog ska gå in och 

arbeta enskilt med barnet/eleven.  

Tillgångarna till resurser i form av extra pedagoger i barngruppen/klassrummet styr inte 

enbart om barn/elever ges stöd i tidigt skede eller inte, det tenderar även att styra om 

stödet ges i grupp eller inte. Samtidigt som flera pedagoger i barngruppen/klassrummet 

bidrar till större möjligheter att arbeta med tidiga insatser, bidrar de också till att fler 

barn ges stöd utanför den egna barngruppen/det egna klassrummet. 

Sättet man har gett stöd på tidigare genom åren styr även delvis hur stödet ges idag. 

Vanan att ge barnet/eleven stöd utanför den egna barngruppen/det egna klassrummet 

kan sägas gå på rutin. 

 

”Av rutin, så går de iväg, så är det oftast” ( Pedagog i skolan ). 

 

6.6 Dokumentation 
 

Inom de olika verksamheterna förekommer olika typer av dokumentation skrivna om 

barnen/eleverna. I förskolan sker dokumentation runt samtliga barn från 1-5 års ålder 

via TRAS- scheman. Utöver dessa scheman skrivs även handlingsplaner runt enskilda 

barn. Vid en första reflektion över vad för typ av dokumentation som följer med barnen 

till förskoleklass framkommer det, att det sällan är någon typ av skriftlig information 

alls som följer barnet. Vid närmare eftertanke visar det sig att det finns minst två typer 

av dokumentation, sen att antal år tillbaka TRAS- scheman, och i en del fall 

handlingsplaner.  
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”Vi brukar inte lämna över något… det är om de är någon handlingsplan… då lämnar vi över 

den, så en handlingsplan lämnar vi över, och så det här TRAS schemat” ( Pedagog i förskolan). 

 

Pedagogerna i förskolan poängterar vikten av att föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha 

godkänt och skrivit under den dokumentation som följer med barnet in i förskoleklass. 

 

”Föräldrarna måste godkänna det vi lämnar över, vi är väldigt noga med att de skriver under 

och vet precis exakt vad vi lämnar över…” ( Pedagog i förskolan ). 

 

Vid överlämning av dokumentation mellan förskoleklass, år 1, och vidare mellan de 

olika stadierna i grundskolan menar man att man oftast fritt skickar vidare information 

man har om en elev. Detta omfattar även TRAS- dokumentationen. I de fall man inte 

lämnar över information till barnets blivande pedagog kan det handla om något 

barnets/elevens vårdnadshavare berättat om i förtroende. 

Det finns en otydlighet när det gäller hantering av den dokumentation som sker om barn 

via TRAS. Främst handlar det om TRAS schemats varande eller icke- varande i 

förskoleklass och i grundskolans lägre år. I väntan på beslut från skolledningen, för 

pedagogerna i förskolan och förskoleklass vid överlämningssamtalen en diskussion om 

hur de ska hantera befintlig dokumentation. Något år har TRAS scheman följt med 

eleverna upp i år tre och därefter lämnats över till vårdnadshavarna. Som det ser ut vid 

intervjutillfället följer de med upp i förskoleklass och därefter i de fallen att de är 

ofullständigt ifyllda, även upp i år ett. 

 

”TRAS följer med upp från 5-års. Vi diskuterade detta… att de som var fullt ifyllda egentligen 

borde skickas hem från förskolan…, och dom som inte är helt ifyllda ska jag ha kvar tills de är 

helt ifyllda, är de inte ifyllda när barnen slutar i förskoleklass får de även följa med upp i år 

ett…”( Pedagog i skolan ). 

 

I samtal runt dokumentation, uttrycker pedagogerna att de främst vill se den som ett 

verktyg och inte som ett bedömningsmaterial. Man anser även att man borde bli bättre 

på att utvärdera exempelvis handlingsplaner och åtgärdsprogram. Oftast, menar man att 

utvärdering sker halvårsvis, i samband med utvecklingssamtalen. I något fall anser man 

att det är lite beroende på vilken problematik barnet/eleven har som styr hur ofta man 

utvärderar. Exempelvis skulle svårigheter som anses lättare att lösa utvärderas oftare, än 

svårigheter som förväntas ta längre tid att lösa. 

När det handlar om vårdnadhavarnas delaktighet i utarbetande av handlingsplaner och 

åtgärdsprogram, visar det sig att det oftast innebär ett godkännande av en redan befintlig 

plan. 
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”Åtgärdsprogrammen har en tendens att följa utvecklingssamtalen, man skriver ett 

åtgärdsprogram till utvecklingssamtalet för att föräldrarna ska skriva under det, och sedan blir 

utvärderingen till nästa samtal… det är synd vi borde bli bättre på det…” ( Pedagog i skolan ). 

 

6.7 Sammanfattning och analys 
 

Att identifiering av barns/elevers svårigheter, grundar sig på avvikelser i den egna 

barngruppen / i det egna klassrummet, samt i skolan genom visade svårigheter i ämnet 

svenska, framkommer tydligt och stämmer väl överens med den studie Anders m.fl. 

(2011) gjort. Det är även vanligt att man jämför barn/elever med andra jämnåriga och 

vad som anses vara adekvat för en viss ålder. Mindre uttalat, men desto tydligare är, att 

ett barns/en elevs svårigheter synliggörs, via samtal mellan kollegor och genom 

dokumentation som sker exempelvis genom handlingsplaner, åtgärdsprogram och som i 

detta fall via TRAS scheman.  

 

I arbete med tidiga insatser visar forskning på att man bör ha ett brett perspektiv på 

barnets kognitiva, sociala och emotionella funktionsnivå och svårigheter (Marklund, 

Andershed & Andershed, 2012, Gimpel & Holland, 2003). Att dessa olika typer av 

problematik tidigt identifieras, visar denna studie på. I förskolan talar man om barn som 

har svårt för att interagera socialt med andra vuxna och barn, i förskoleklass och i 

grundskolan talar man om barn/elever som har svårt för att koncentrera sig, sitta still 

och var uppmärksamma. Vanligt är att man definierar denna och liknande problematik 

med beteendemässiga störningar hos ett barn/ en elev. 

Även om man uppmärksammar inlärningsproblematik hos barn i förskoleklass, menar 

man, att man sällan gör något åt detta förrän barnen börjar i grundskolan. Detta 

tydliggör även överlämningssamtalens fokus på sociala och beteendemässiga störningar, 

samt pedagog i grundskolans egna uttalande om att man själv som klasslärare, ofta 

ganska snart , själv bildat sig en uppfattning om en elevs inlärningsproblematik.  

Att barn/elevers svårigheter inom språk och tal är vanligt förekommande samt att det 

även har ökat de senaste åren är de flesta pedagoger inom de olika verksamheterna 

överens om. 

I och med att barnen/eleverna har blivit identifierade sker också kategoriseringar av 

barn efter visade behov/svårigheter. I likhet med Lutz (2006) studie, visar det sig att 

man ofta intar ett individperspektiv där det relationella perspektivet på svårigheterna 

tenderar försvinna.Detta gör sig även synligt i sättet att ge insatserna på då man menar 

att det är vanligt att ge eleverna, främst i grundskolan, stöd utanför det egna 

klassrummet. 

Faktorer som anses främja arbete med tidiga insatser är tillgång till spetskompetens, 

exempelvis speciallärare, specialpedagog, talpedagog och psykolog. Framför allt 

uttrycks en önskan om att dessa ska kunna arbeta direkt mot  de barn/elever som är i 

behov av de tidiga insatserna, samt i andra hand, kunna handleda dem själva och övriga 
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pedagoger. I likhet med Anders,m.fl (2011) och Reynolds, Magnusson&Ruu Ou (2010)   

lyfter man även fram  goda relationer mellan barn/elev och pedagog samt ett nära 

samarbete med vårdnadshavare som viktigt för att lyckas med insatserna.  

Samarbete med vårdnadshavarna , innebär ofta, att skapa goda relationer, i syfte att 

vårdnadsvårdhavarna ska ge sitt  tillstånd till att tillsätta stöd för deras barn, och föra 

vidare information om detsamma mellan de olika verksamheterna. Likt European 

Agencys studie (2010) visar det sig att tillsättning av stöd styrs av vårdnadshavarnas 

enighet. 

 I samtal runt barnens/elevernas vårdnadshavare anser samtliga att det är mindre vanligt 

att vårdnadshavarna besöker de olika verksamheterna, man upplever även 

vårdnadshavarna vara mer stressade och ha mindre insyn i sina barns liv än tidigare. 

Man anser ofta detta kunna bero på de förändringar som skett i vårt samhälle och lägger 

därför ingen skuld på vårdnadshavarna själva. I motsats till European Agency (2005) 

och National Research Counsil (2001) som anser att det är viktigt att vårdnadshavarna 

är delaktiga i utarbetande av kartläggningar och åtgärdsprogram visar denna studie ofta 

på det motsatta , att vårdnadshavarna istället tilldelas en redan befintlig plan de 

förväntas godkänna. 

Samtidigt som pedagogerna uttrycker en tilltro till de övriga verksamheternas förmåga 

och möjlighet att arbeta med tidiga insatser lyfter man främst fram sin egen verksamhet 

som viktig i arbete med de tidiga insatserna. Exempelvis menar pedagoger i skolan, att 

det inte får bli för mycket skola i förskolan, samtidigt som pedagogerna i förskolan 

själva anser att en del av barnen i deras egen verksamhet  visst skulle kunna träna upp 

olika förmågor som tidigare ( och kanske även nu) anses höra till arbete i grundskolan. 

I det fall att man har eget ansvar för barn/elevgruppen anser man att det är svårare att ge 

de barn/ elever stöd som behöver det. Man uttrycker även en saknad efter en annan 

pedagogs uppfattningar om barn/elevgruppen eller det enskilda barnet/eleven. Samtidigt 

som ensamarbete anses göra det svårare att arbeta med tidigt stöd, visar det sig att 

tillgång till extra resurser, genom exempelvis speciallärare , styr om stödet ges i den 

egna barn/elev gruppen eller enskilt utanför den egna gruppen. I denna studie visade det 

sig att tillgång till annan pedagog, främst i förskoleklass och grundskola, ofta 

resulterade i att stödet gavs enskilt utanför den egna gruppen/klassen. 

I några fall lyfter man fram risken med stämpling av barn/elever som en möjlig risk i 

arbete med tidig insatser. Pedagogerna i förskolan anser främst att det är 

vårdnadshavarna som uttrycker en rädsla för att barnen ska få med sig en stämpel in i 

skolan som påverkar barnet negativt. Även om det förekommer i några fall att 

pedagogerna själva ser riskerna med att barn/elever blir stämplade, väger ofta de 

fördelar man ser med tidiga insatser över.  

När det gäller dokumentation runt barn/elever finns det i vissa fall en otydlighet runt hur 

den bör hanteras.  I detta fall handlar det om dokumentation som sker genom TRAS. 

Man anser även att man kan bli bättre på att följa upp och utvärdera exempelvis 

åtgärdsprogram. 
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Samtliga informanter  ser positivt på tidiga insatser och  i de flesta fallen menar man att 

man de senaste åren har blivit bättre på att ge barn/elever stöd i ett tidigt skede. I de fall 

att pedagogerna väljer att avvakta med insatserna hänvisar man ofta till att barn 

utvecklas olika fort. Denna åsikt överenstämmer även med Marklund, Andershed & 

Andershed (2012) studie. 

Pedagogerna i denna studie visar alla på en stor medvetenhet och kunskap när det 

handlar om värdet av att exempelvis arbeta inkluderande, följa upp och utvärdera 

dokumentation samt skapa goda relationer med barnens/elevernas 

föräldrar/vårdnadshavare. När det kommer till realiteten visar det sig som Liljequist 

(1999) anser, att resurser, gällande normer, regler och samhället i stort styr ifall de 

omsätts i praktiken. 
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7 Diskussion 
 

Detta kapitel inleds med metodens för och nackdelar. Därefter följer en 

resultatdiskussion, förslag på pedagogiska åtgärder och exempel på förslag till vidare 

forskning. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa ansatsen visade sig vara en framgångsrik väg till studiens syfte som var 

att fördjupa kunskap om pedagogers erfarenheter om tidiga insatser i förskola och i 

grundskolans lägre år.  

 

Inom fenomenologin anser man att forskaren har fått sina tankar, värderingar och 

begrepp från det samhälle som finns i hennes huvud redan när han ställer sina frågor   

(Nilsson,2011). Detta innebär att jag som forskare är medveten om att mina informanter 

både kan ha färgats av mina egna erfarenheter samt förutfattade meningar under 

intervjutillfället och att det kan ha påverkat dem att svara på ett sätt som de förväntade  

sig att jag ville att de skulle svara. 

 

Valet att välja informanter inom samma enhet var positivt i den bemärkelsen att det gav 

mig som forskare en möjlighet att få ett mer långsiktigt perspektiv på de tidiga 

insatsernas karraktär. Med tanke på de etiska principerna och möjligheterna att bli 

igenkänd igenom sina svar, ställde de samtidigt extra krav på hur jag valde att 

presentera resultaten i denna studie. Jag är även medveten om att informanterna , med 

hänsyn till att de arbetar inom samma enhet kan ha avstått från att ge svar som skulle 

kunna verka känsliga, i rädsla för att bli igenkända av övriga informanter eller andra 

kollegor som blivit medvetna om deras deltagande. 

 

Jag anser själv att valet av teori var positivt. Framför allt gav den mig själv ett stöd och 

ett extra kritiskt öga i läsandet av bakgrundslitteraturen.  

 

I reultatdiskussionen ställer jag mig själv frågande till varför pedagogerna inte lyfter 

fram samarbete mellan förskola/förskoleklass/skola och fritids mer i arbete med tidiga 

insatser. Detta skulle enligt min mening  delvis kunna bero på mig själv, mitt val av 

informanter, mitt sätt att styra samtalet och frågorna som ställdes. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

I analys av reultat framkom det att sättet att identifiera barn/elever på stämmer väl 

överens med den studie Anders m.fl (2011) gjort, exempelvis att identifiering av 

barns/elevers svårigheter grundar sig på avvikelser i den egna gruppen. Enligt 

Andreasson & Carlsson-Asplund (2012) styrs det vi anser vara normalt eller avvikande 

beteende av personliga uppfattningar och erfarenheter. Det betyder att vilken pedagog 

som bedömmer barnen/eleverna därmed får betydelse. I denna studie framkom det en 

önskan, i det fall  att man arbetade ensam i barn/elevgruppen, om en annan pedagogs 

åsikter om barn/elevgruppen eller det enskilda barnet/eleven. Detta då man själv ansåg 

sig kunna bli hemmablind och därmed kanske inte se den utveckling som sker i gruppen 

eller hos  det enskilda barnet/ den enskilda eleven. I arbete med tidiga insatser lyfter 
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Marklund, Andershed & Andershed (2012) fram vikten av att ha ett brett perspektiv på 

barnens/elevernas funktionsnivåer och svårigheter.  Ensamarbete utan andra pedagogers 

åsikter och tankar, minskar enligt mig möjligheterna till att anta detta breda perspektiv. 

Detta menar jag i sin tur skulle kunna öka risken för att barn/elever som inte är i behov 

av tidiga insatser ges det ,eller att barn/elever som är i behov av de tidiga insatserna inte 

får det. I de fall att barn/elever överidentifieras i att ha olika svårigheter kan 

barnen/eleverna onödigt få en stämpel på sig som skulle kunna påverka dem negativt 

samt att det på samhällsnivå går resurser det ofta finns lite av till barn/elever som inte 

behöver det.  

 

I likhet med Lutz ( 2006) studie visar det sig att  när barn/elever har kategoriserats efter 

visade svårigheter  tenderar  man att se på svårigheterna genom det punkturella 

perspektiv von Wright (2001) beskriver. Exempelvis skulle man kunna säga att 

pedagogerna ofta antar ett relationellt perspektiv när man talar om social förmåga. 

Exempel på detta skulle kunna vara de dagliga observationer som pedagogerna gör i 

barn/elevgruppen, där man tar hänsyn till hela det aktuella sammanhanget. När 

barnet/eleven uppmärksammas i att ha ett avvikande beteende tenderar det relationella 

synsättet att övergå i ett punkturellt synsätt. Detta visar  ett ofta individinriktat sätt att ge 

stödet på. På liknade sätt skulle man kunna förklara sättet att se på kunskap och 

inlärning. Pedagogerna lyfter fram vikten av ett inkuderande arbetssätt där 

barnen/eleverna har möjlighet att leka och lära av varandra. Kunskap ses på detta vis 

vara relationellt. När barnen/eleverna identifierats i att ha olika typer av 

inlärningsproblematik visar det sig även här att man ofta arbetar direkt mot 

barnet/eleven . Inlärning skulle då kunna sägas  ses  genom ett punkturellt perspektiv. 

 

Att det är vanligt förekommande att barn/elever med beteendemässiga störningar 

identifieras visar denna studie på. Detta stämmer även väl överens med de studier 

Gimpel & Holland (2003) och Gilliam (2005) gjort. I det fall att jag väljer att se på 

beteendemässiga störningar genom Ogdens (2003) ögon, ser jag en problematik i sättet 

som de tidiga insatserna ofta ges på, i synnerhet om det gäller beteendeproblematik. 

Istället för att arbeta förebyggande i miljön tenderar barn/elever att få enskilt stöd, ofta 

utanför den egna gruppen/eller det egna klassrummet.    

När det handlar om överlämningssamtal inom och mellan de olika verksamheterna 

förskola, förskoleklass och grundskola anser samtliga pedagoger att de fyller en viktig 

funktion. Detsamma gäller dokumentation i de fall att man använder den som ett 

levande verktyg och kontinuerligt följer upp och utvärderar densamma. I denna studie 

framkom tydligt att pedagogerna oftast har en klar bild om vilka barn/elever som  har 

eventuella svårigheter i mötet med deras verksamhet. Oavsett pedagogernas egen vilja 

att själva skaffa sig en uppfattning om barnen/eleverna, kommer samtal om och 

dokumentation runt barnen/eleverna oundvikligen kunna, menar jag, påverka 

pedagogernas bild av, och sättet att bemöta barnen/eleverna på. 

I detta fall visar det sig att det råder en ovisshet runt TRAS dokumentationens varande 

eller icke varande i förskoleklass och grundskola. Dokumentation, ett barns  

vårdnadshavare har fått ge sitt godkännande till för att den ska få följa med upp i 

förskoleklass, skickas alltså vidare fritt (vid intervjutillfället) på obestämd tid upp i 

grundskolan. Även om det finns en god tanke bakom förhållningssättet, menar jag, att 

ovissheten skulle kunna leda till att TRAS dokumentationen förblir statisk. 
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Barns/elevers inte enbart förmågor, utan även brister synliggörs, i de fallen att man inte 

följer upp, förlorar dokumentationen sitt syfte och en permanent bild av barnet/ eleven 

tenderar att växa fram. Bilder som inte enbart kan påverka barnets/elevens bild av sig 

själv, utan även pedagogernas och vårdnadshavarnas bild av barnet/eleven (Anders 

m.fl.2011, Jenner, 2004). 

 

Ett annat antagande är att även arbetet med TRAS skulle kunna ligga bakom det ökade 

antalet identifierade barn med språksvårigheter. Goffman (2011) menar att varje 

samhälle själva avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in 

människor i kategorier samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga 

för medlemmarna inom varje sådan kategori. I detta fall handlar det om ett medvetet val 

att gå in i förskolan, redan i tidig ålder, för att arbeta med barns språkutveckling. Som 

medel använder man sig av TRAS. Genom användandet av TRAS scheman synliggörs 

barnens förmågor men även visade behov/svårigheter. I detta fall främst inom språket. 

Detta i sin tur leder till kategoriseringar av barn efter egenheter. Egenheter som i detta 

fall synliggörs genom hela förskolan och upp i skolåren. Kanske kan då det ökande 

antalet barn med språksvårigheter enkelt förklaras med ”det vi söker, ska vi finna”. För 

troligtvis är det så, att oavsett vilken typ av svårighet vi avser förebygga eller 

identifiera, styrs vi av det vi främst förväntas ha fokus på. 

 

I arbete med tidiga insatser lyfter man även fram vikten av ett nära samarbete mellan 

exempelvis, sjukvård, habilitering, socialtjänst och förskola/skola (European Agency, 

2010). Att främja ett samarbete mellan dessa olika verksamheter är självklart viktigt och 

har exempelvis visat sig ha betydelse för när de tidiga insatserna ges (European Agency, 

2010). Själv menar jag att det är förvånansvärt att inte samarbete mellan förskola/ 

förskoleklass/ grundskola och fritids lyfts fram på samma sätt när det handlar om tidiga 

insatser för barn/elever. Exempelvis menar pedagogerna i denna studie att 

överlämningssamtalen mellan de olika verksamheterna fyller en viktig funktion, främst 

när det gäller att få ta del av ett barns/en elevs beteendemässiga och sociala svårigheter.  

Samtal som ofta fokuserar på det enskilda barnet/den enskilda eleven. Att istället välja 

att fokusera på miljöns betydelse, ta vara på varandras olika kompetenser, erfarenheter 

och lyfta fram vad som tidigare har fungerat bra för barnen/eleverna tror jag skulle 

kunna bidra till en mer förebyggande typ av insatser som omfattar alla barn/elever.  

En annan fråga värd att diskutera är hur vi använder oss av specialpedagogisk 

kompetens. I denna studie framkommer det att pedagogerna ofta har en önskan om att 

exempelvis speciallärare eller specialpedagog ska arbeta direkt mot de barn/elever som 

är i behov av de tidiga insatserna. Detta behöver inte vara fel, i enskilda fall där behovet 

finns. Men själv ser jag samma problematik som Persson (2007) att specialpedagogisk 

kompetens används för att lösa akuta problem i vardagen istället för att användas till 

förebyggande insatser på sikt.  Här anser jag att vi hamnar i ett ekorrhjul dvs. för lite tid 

läggs på förebyggande arbete, elever identifieras i att ha olika typer av problematik, vi 

löser detta kortsiktigt med enskilt stöd och behöver på så vis inte reflektera över vad vi 

kan göra i miljön för att underlätta inlärning för alla barn och elever på sikt, och så 

rullar det på… 

Att inte fler pedagoger lyfter fram risken med stämpling av barn i arbete med tidiga 

insatser finner jag själv vara förvånande. Marklund,Andershed&Andershed (2012) 
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studie visar på att det främst är pedagoger i förskolan som är försiktiga med att 

identifiera barn i riskzonen därför att man inte vill att barnen ska bli ”stämplade” eller 

”stigmatiserade”. Även om pedagogerna inom förskolan i denna studie någon gång 

nämnde risken så var det framförallt pedagogerna i grundskolan som talade om 

stämpling av barn/elever. Exempelvis hänvisade man då till tidigare insatser som gjorts 

på lång sikt och inte visat någon större effekt. 

 

7.3 Pedagogiska implikationer 
 

Denna studie visar i likhet med Persson(2007) att specialpedagogisk kompetens ofta 

används i arbete riktat mot enskilda barn/ elever som redan har hamnat i svårigheter. 

För att alla barn/elever ska ges möjlighet att delta i den ordinarie 

undervisningen/verksamheten bör specialpedagogisk kompetens användas till 

förebyggande arbete. Gärna specialpedagog i både förskolan och skolan som arbetar 

övergripande  och rådgivande tillsammans med speciallärare som mer specifikt kan gå 

in med sin kompetens i exempelvis svenska, matematik eller inom utvecklingsstörning 

och både arbeta förebyggande samt i de barn/elevgrupper där det finns behov av det.  

Samtliga lärarutbildningar bör även lyfta fram miljöns och pedagogernas betydelse för 

framgångarna av resultatet av de tidiga insatserna.  

 

Samtidigt som vi måste arbeta för ett nära samarbete med vårdnadshavare, få dem 

delaktiga i hela processen med de tidiga insatserna krävs det att vi  även arbetar för ett 

bra samarbete med andra aktörer som finns runt barnen/eleverna. Detta är viktigt då det 

visat sig att en av anledningarna till att barn/elever inte getts tidigt stöd, har berott på 

dålig kommunikation mellan andra aktörer /vårdnadshavare och förskola/skola ( 

European Agency,2010, Jakobsson & Nilsson,2011). 

 

Vi bör också arbeta för att minska gruppstorlekarna , främst i förskolan,förskoleklassen 

och i grundskolans lägre år. Att detta är en framgångsfaktor i arbete med tidiga insatser 

visar Reynolds,Magnusson&Ruu Ou (2010) studie på. Mindre barn/elevgrupper  skulle 

enligt min mening även kunna underlätta för pedagogerna att skapa goda relationer med 

alla barn/elever. Att goda relationer mellan pedagog och barn/elev är viktiga framförallt 

i de yngre åren menar Jenner (2004) samt i arbete med tidiga insatser visar Anders m.fl 

(2011) studie på. 

 

För att kunna anta det breda perspektiv Marklund& Andershed, Andershed (2012) och 

Gimpel&Holland(2003) lyfter fram vara så viktigt när vi ser på barnens/elevernas 

funktionsnivå och svårigheter, krävs det flera ögon och öron.Pedagogerna inom de olika 

verksamheterna måste ha möjlighet att få dela sina tankar och åsikter med andra 

pedagoger som känner till barn/elevgruppen och de enskilda barnen/eleverna. Även 

vårdnadshavarnas egen syn på sitt barn måste synas i pedagogiska kartläggningar och i 

åtgärdsprogram. Detta för att undvika att barn/elever ges stöd i onödan eller för att 

barn/elever ska gå miste om stöd de behöver. 

 

I denna studie visar det sig att samtliga pedagoger inom de olika verksamheterna 

besitter mycket kunskap och erfarenheter. I de fall att man väljer att ta del av varandras 

olika kompetens,erfarenheter och kunskap och arbetar för att minska segregationen  

mellan de olika yrkesgrupperna inom förskola / förskoleklass / skola / fritids och mellan 
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de olika verksamheterna så ser jag en möjlighet till en mer förebyggande typ av insatser 

som täcker hela barnens/elevernas vistelse  inom och mellan förskolan och skolan. 

 

Sist men inte minst får vi inte glömma att synliggörande av ett barns/en elevs 

svårigheter också innebär en risk. Dels för att den kan påverka barnets bild av sig själv 

och pedagogernas och vårdnadshavarnas bild av barnet/eleven (Gersten&Dimino,2006). 

I denna studie framkom det att ett barns/en elevs svårigheter framkom exempelvis 

genom dokumentation (kartläggningsmatriser) och i samtal mellan pedagogerna. Att 

reflektera över dess syfte och innehåll och handla så etiskt riktigt som möjligt gentemot 

barn/elev och vårdnadshavare är därför viktigt. 

 

 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
 

I arbete med tidiga insatser menar man att ett nära samarbete med barnens/elevernas 

vårdnadshavarna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna (Anders m.fl,2011,Bayat, 

Mindes & Cowitt,2010, European Agency,2005)  I denna studie har pedagogerna inom 

de olika verksamheterna förskola,förskoleklass och grundskola fått dela med sig av sina 

erfarenher om tidiga insatser. Intressant hade varit att få ta del av vårdnadshavarnas 

egen syn på tidiga insatser i allmänhet, insatsernas karraktär , sin egen delaktighet i 

processen och sitt samarbete med förskola/skola och andra aktörer runt deras barn. 

Detta skulle kunna ske  genom en  kvalitativ undersökning där man använder sig av 

semistrukturerade intervjuer och strävar efter ett djup i samtalen med endast ett mindre 

antal informanter.  

Intressant i det här sammanhanget hade även varit att förslagsvis, genom en kvalitativ 

studie, ta reda på varför inte fler pedagoger talar om risken med ”stämpling” och 

”stigmatisering” av barn/elever i arbete med tidiga insatser. 

 

 

7.5 Slutord 
 

Flera är rösterna som talar för värdet av de tidiga insatserna. Att inte fler lyfter fram 

riskerna med identifiering av barn svårigheter, dokumentationens makt, insatsernas 

punkturella perspektiv innebär  inte, att de inte finns. Arbete med tidiga insater måste 

oavsett när, var och hur de sker, kunna ifrågasättas, diskuteras och  reflekteras över, för  

att varje enskilt barn / varje enskild elev på bästa sätt ska ha möjlighet att nå skolans 

nationella mål. 
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I 
 

Bilagor  

Bilaga A Informationsbrev 
 

 

 

 

Hej! 

Först vill jag tacka dig för att du kan tänka dig (i slutet av vårterminen när mycket 

annat ofta lyckas ske) att ställa upp på en intervju! 

Jag närmar mig nu slutet av min utbildning till specialpedagog. Framför mig har jag 

mitt självständiga arbete.  

Syftet med mitt självständiga arbete är att undersöka pedagogers egna erfarenheter av 

tidig identifiering och tidiga insatser i förskola och grundskolans tidiga år. 

Jag har i min studie valt att kalla förskollärare/lärare för pedagoger 

Med tidiga insatser, avser jag i denna studie, insatser som sätts in så tidigt som möjligt 

efter att svårigheter har identifierats. 

Tanken är att jag kommer till din skola. Dagar jag har möjlighet att komma är måndag 

27/5, torsdag 30/5 och fredag 31/5 samt måndag 3/6. Förutom dig kommer jag att 

intervjua 4 personer till inom din enhet. Varje intervju kommer att ske enskilt och ta 

cirka 1 timme.  

Om du tycker att det känns ok för dig, så önskar jag spela in vår intervju på ett 

fickminne. Jag kommer även att föra stödanteckningar under tiden. All information 

kommer att bearbetas och hanteras konfidentiellt så att inget i studien kommer att 

kunna härledas till dig eller din arbetsplats. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt 

att när som helst avbryta din medverkan. 

Vill du, kan du meddela xxxx en tid som passar dig. I annat fall går det bra att maila mig 

de tider som passar dig bäst, så återkommer jag med svar. Har du svårt att hitta en tid 

ovanstående datum, får vi försöka lösa det också! 

Ha det så bra! 

Med vänlig hälsning! 

Mia 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 

 

 

 

 
 

 
Vilka barn/elever (svårigheter) uppmärksammas enligt dig i första hand? 

Vad styr tillsättning av särskilt stöd? 

Anser du att barn i svårigheter ges stöd i ett tidigt skede? ( Enligt studiens definition av 

begreppet tidiga insatser) 

Vilka fördelar ser du med att ge tidigt stöd? 

Vilka nackdelar ser du med tidigt stöd? 

Hur ser stödet ut?( Fokus individ eller fokus grupp) 

Vilket är det viktigaste syftet med överlämningssamtalet? (Överlämning från förskola-

förskoleklass-grundskola) 

Hur ser föräldrarnas medgivande (att ni för information vidare till barnets blivande pedagog) 

ut generellt sett för de som har barn med visade svårigheter?  

Fyller överlämningssamtalet den funktionen, att man generellt sett vet vilka barn som behöver 

stöd samt vilken typ av stöd barnet behöver redan sin första tid hos er? 

Hur ser du på föräldrarnas roll? 

Hur anser du att samarbetet mellan förskola/skola och andra intressenter runt barnet 

(socialtjänst, sjukvård, barnhabilitering, BUP m.fl.) fungerar? Utveckla! 
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