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Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar 

undervisning och förskoleverksamhet därefter. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes tre 

fokusgruppssamtal med tre olika arbetslag. Den framkomna empirin har transkriberats och analyserats 

genom en tematisk analys samt kopplats till tre socialkonstruktivistiska begrepp: sanning, språk och 

kultur. Resultatet visar utifrån de sanningar som skapats i samtalen att alla barn bedöms ha någon form 

av behov i större eller mindre omfattning. Dessa behov bemöts på olika sätt. Olika områden och behov 

prioriteras inte lika högt. Barnen får därför vänta till en viss ålder för att få denna stimulans. Det finns 

skiftande metoder för att bedöma ett barns behov och olika aktörer är betydelsefulla för genomförandet 

av detta. Resultatet visar även problematiken med att kunna möta alla barns behov, grundat i 

begränsningar som personaltäthet, tidsbrist och historiska kopplingar till begrepp i myndighetstexter. 

Våra slutsatser är att ämnet bedömning i förskolan är svårdiskuterat, begreppet ges flertalet definitioner 

samt att alla barns behov inte prioriteras lika högt. 
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1. Inledning  

I ett samtal med en specialpedagog diskuterades kring huruvida alla barns behov blir tillgodosedda i 

förskolans undervisning och verksamhet. Denna specialpedagog menade på att barn som på något sätt 

har utvecklats långt inom något område och behöver fortsatt stimulans inte kan prioriteras lika högt som 

de barn som på något sätt har svårigheter alternativt en diagnos kopplat till inlärning och utveckling. 

Detta väckte tankar kring hur förskolevistelsen blir likvärdig för alla barn. Likvärdighet kan definieras 

som att de barn som behöver mest stöd i undervisningen ska få detta, snarare än att alla barn får lika 

mycket och likadant stöd (SFS, 2010:800). I Skollagen kapitel 1 §4 samt Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) står att utbildningen ska anpassas efter barns behov och förutsättningar. Alla barn 

ska erbjudas stimulans så att de kan lära och ”utvecklas så långt som möjligt” (SFS, 2010:800, kapitel 

1 §4) oavsett behov. Vi kopplar ovanstående skrivningar vidare till UNICEF:s (2009) beskrivning av att 

alla beslut som därför fattas kring barnet ska fattas utifrån dennes bästa, vilket således inkluderar 

förskolepedagoger och hur de möter barns behov. De redogör vidare för detta genom att förskolan som 

institution i samarbete med hemmet har ett gemensamt ansvar för barnens lärande och utveckling. 

Utifrån ovanstående skrivningar funderar vi vidare på hur pedagoger egentligen kan bedöma vad ett 

barn behöver, med fokus på stöd och stimulans. Vetenskapsrådet (2015) problematiserar 

förskolepedagogernas möjlighet att bedöma ett barn utifrån förskolans läroplan och dess strävansmål 

eftersom skolans uppnåendemål på ett tydligare sätt synliggör ett barns/en elevs lärande och utveckling. 

Tidigare forskning visar på en problematik som finns i den svenska förskolan, där barnet blir ett objekt 

för bedömning (Palla, 2011). Bedömningen innebär en enskild eller kollektiv värdering eller granskning 

från förskolepedagoger av barn när det gäller barns utveckling och lärande i förskolan (Vallberg Roth, 

2014). Funderingar har således väckts kring det Kjær (2015) synliggör som ett dilemma. Hon beskriver 

att det är problematiskt att som förskolepedagog kunna bedöma huruvida ett barn är eller inte är i behov 

av stöd. Hon menar vidare att alla barn i större eller mindre utsträckning är i behov av stöd (a.a.). Vår 

tidigare tolkning av begreppet bedömning var att det inte behövde innebära någonting negativt för barn 

i förskolan utan snarare kunde ses som ett sätt att se varje enskilt barns behov i olika situationer. Denna 

tanke stärktes ytterligare genom Jönssons och Vallberg Roths (2014) skrivningar. De menar att 

bedömning av barn inte går att definiera som positiv eller negativ utan är beroende av vad som sker med 

den framkomna informationen genom bedömningen. Vi har på grund av detta funderat kring hur 

förskolepedagogerna beskriver att de bedömer att ett barn är i behov av ökad stimulans eller stöd samt 

hur de använder sig av denna information för att anpassa verksamheten och sin undervisning efter alla 

behov som finns i barngruppen. Vallberg Roth (2015) menar att forskning inom ämnet bedömning i 

förskolan är fåtalig trots att intresset för detta ämne har ökat. Studien ämnar därför synliggöra hur 

förskolepedagoger bedömer barns behov samt hur de utmanar barnen vidare och anpassar 

undervisningen och verksamheten efter funna behov.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras definitioner av begrepp förekommande i studien, myndighetstexters 

skrivningar samt tidigare forskning rörande bedömning av barns behov samt anpassning av undervisning 

och verksamheten. Slutligen presenteras studiens teoretiska ansats.  

 

2.1 Definitioner av begrepp 

Skolverket (2016) samt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver sammansättningen av personal 

i förskolans verksamhet. Författarna beskriver att flertalet olika yrkesgrupper möts och arbetar 

tillsammans i förskolan. Vidare beskrivs att arbetslagen i förskolan kan bestå av förskollärare, 

barnskötare samt outbildad och övrig personal. Begreppet förskolepedagog innefattar i studien både 

förskollärare samt barnskötare baserat på de pedagoger som deltagit i studien.  

Behov är inget entydigt begrepp utan kan ha flertalet innebörder som förändras över tid vilket 

medför att begreppet är svårdefinierat (Myrdal, 2007). Myrdal (2007) menar att begreppet innehåller 

normer och föreställningar vilket försvårar användandet av begreppet i forskning. Författaren beskriver 

vidare att begreppet kan förstås genom en ”orsak-verkan-kedja …: tanke - förutsättningar - handling - 

resultat.” (s.98). Tanken bedömer vad som är ett behov, där behovet baseras på rådande normer i den 

befintliga kontexten. Beroende på vilka resurser (förutsättningar) som finns att tillgå inom kontexten, 

påverkas vilken handling som blir möjlig att utföra och därmed också vad resultatet av handlingen blir 

(Myrdal, 2007). Med ovanstående beskrivningar riktas behovsbegreppet i studien mot vad ett barn 

bedöms vara i behov av för att kunna tillägna sig ny kunskap i förskolekontexten.  

 

2.2 Myndighetstexter om barns behov av stöd för fortsatt utveckling  

I Skollagen (SFS, 2010:800, kapitel 1 §4) beskrivs vad förskolan som institution samt 

förskolepedagogerna som verkar där har för uppdrag. Uppdraget syftar till att barn ska ges möjlighet att 

tillägna sig kunskaper och fortsätta utvecklas samt att lärandet sker på ett lustfyllt sätt. I förskolan är det 

de legitimerade förskollärarna som har ansvaret för undervisning och verksamhet (a.a.). Vidare skriver 

SFS (2010:800, kapitel 1 §4) och även Skolverket (2016) att förskolans utbildning ska utgå från varje 

barns behov och förutsättningar att tillägna sig undervisningen. De beskriver även att barnen ska ges 

möjlighet att utvecklas efter vad som är nåbart möjligt. Barn kan ha ett temporärt eller permanent behov 

av stöd och stimulans från förskolepedagogerna som behöver tas hänsyn till (a.a.). Skolverket (2016) 

beskriver vikten av att alla barn ges möjlighet till att få utvecklas och bemästra nya färdigheter likväl 

som att vara en väsentlig del i barngruppen, genom vägledning och stimulans av såväl 

förskolepedagoger som andra barn på förskolan. Barns intresse och lust att tillägna sig ny kunskap och 

nya förmågor ska vara utgångspunkten i förskolepedagogernas arbete med att ge alla barn 

förutsättningar att tillägna sig nya färdigheter (a.a.). Anpassning av verksamheten ska därför ske för att 

uppnå en likvärdig förskoleundervisning. Undervisningens likvärdighet syftar till att de barn som 
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behöver mest stöd i undervisningen ska få det. Det innebär inte att alla barn får lika mycket eller likadant 

stöd utan det beror på de behov som barn har (SFS, 2010:800; Skolverket, 2014; Vetenskapsrådet, 2015). 

Skolinspektionen (2017) beskriver i sin rapport att 2/3 av de 35 granskade förskolorna inte hade 

utvecklade arbetsformer för att möta alla barns behov och förutsättningar i undervisning samt 

verksamhet. Påföljden av bristande arbetsmetoder bidrar till att det stöd och den stimulans som barnen 

behöver för att utvecklas vidare och tillägna sig nya färdigheter begränsas och i vissa fall inte alls ges 

till barnen (a.a.). ”I flera förskolor är det oklart för personalen hur särskilt stöd skiljer sig från det stöd 

som förskolan kontinuerligt arbetar med för alla barn i barngruppen.” (Skolinspektionen, 2017, s.6). 

Definitionen av stöd kan i sin tur påverka om barn ges eller inte ges möjlighet att fortsätta lära och 

utvecklas (a.a). Skolinspektionen (2016) redogör i sin rapport för problematiken kring att för liten andel 

legitimerade förskollärare finns ute på fältet, vilket de menar kan påverka vilken kvalitet och 

likvärdighet utbildningen i förskolan får nationellt sett.  

Förändrad resursfördelning … kan … skapa förutsättningar för konkreta 

förändringar som gynnar barnens utveckling och lärande i förskolan. Det är när 

resurserna omsätts i praktisk och konkret verksamhet, till exempel förändrade 

arbetsmetoder och en anpassad organisation som vilar på vetenskaplig grund, som 

förutsättningar skapas för likvärdighet för alla barn i förskolan. (Skolinspektionen, 

2016, s.15) 

FN:s konvention om barnets rättigheter beskriver barns rätt att få möjlighet att skapa sig kunskap i 

samspel med andra samt bemötas som en medmänniska (UNICEF, 2009). Det innebär att allt som sker 

och beslutas i förskolan kring ett barn ska utgå från det enskilda barnets bästa för att barnet på bästa 

möjliga sätt ska ges möjlighet att utvecklas och lära eftersom även det är en rättighet för barn. Barn har 

även rätt att uttrycka sina åsikter samt påverka de beslut som fattas kring dem. Förskolan har i samverkan 

med vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för barnets utveckling och lärande (UNICEF, 2009). 

 

2.3 Stöd i utveckling och lärande i förskolan 

Vetenskapsrådet (2015) redogör för grundskolans och förskolans skillnader i utformningen av de olika 

läroplanerna. De menar att förskolans strävansmål kan försvåra identifieringen av barns behov av stöd. 

Vidare skriver Skolverket (2014) att ”lärarnas kompetens och förståelse för vilken betydelse olika 

anpassningar har för elevernas utveckling och hur man kan kompensera … i undervisningen, påverkar 

också var gränsen mellan stöd och extra anpassningar går.” (s.13). Även Kjær (2015) problematiserar 

möjligheten att definiera vilket eller vilka barn som är i behov av stöd. Hon grundar problematiseringen 

i frågan om vad som är normalt och avvikande. Författaren menar vidare att alla barn har både normala 

och avvikande drag, i mer eller mindre stor utsträckning. Skolinspektionen (2017) beskriver vidare att 

det i myndighetsskrifter inte finns definierat vad skillnaden är mellan ett vanligt stöd för alla barn eller 

ett särskilt stöd kopplat till särskilda behov. ”Detta innebär att den som undervisar måste anpassa sin 

undervisning till den som undervisas. Den som undervisar måste vara lyhörd för signaler från den som 

undervisas och förändra sin undervisning för att svara mot dessa signaler” (Doverborg, Pramling & 



 4 

Pramling Samuelsson, 2013, s.11). Johansson (2016) anser därför att bedömning av barn kan kopplas 

till makt, eftersom förskolepedagoger i sin bedömning synliggör det som anses normalt och avvikande 

hos barn. Det som sägs om ett barn av en eller flera förskolepedagoger utgör därmed en medveten eller 

omedveten bedömning (Bjervås, 2011). Bedömning kräver därför en medvetenhet hos 

förskolepedagogerna i vilka konsekvenser bedömningar kan få för barns fortsatta lärande och utveckling 

(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Johansson, 2016; Jönsson & Vallberg Roth, 2014; 

Vallberg Roth, 2015).  

 

2.4 Bedömning av barn i förskolan 

Följande avsnitt innefattar rubrikerna Granskningssamhälle, som innehåller en historisk förändring 

inom förskolans uppdrag, Olika typer av bedömning, som beskriver sex olika bedömningsformer samt 

Didaktik och bedömning, som redogör för relationen mellan dessa begrepp. 

 

2.4.1 Granskningssamhälle 

I takt med att samhället har utvecklats och förändrats, så har även bedömningsbegreppet förändrats i 

förskolan. Tidigare låg fokus i förskolan kring omsorgsuppdraget, medan det idag har förskjutits till ett 

dubbelt uppdrag för verksamma förskollärare eftersom både omsorg och lärande ska utgöra 

verksamhetens helhet (Bjervås, 2011; Johansson, 2016; SFS, 2010:800; Skolverket, 2016). 

Fokuseringen på förskolans dubbla uppdrag från statens sida beskriver den nordiska läroplanstraditionen 

i kontrast till den anglosaxiska, som agerar mer skolförberedande (Alasuutari, Markström & Vallberg 

Roth, 2014). Det förändrade förskolläraruppdraget ställer krav på att följa upp barns lärande och 

utveckling, vilket kan utläsas redan i förskolans första läroplan från 1998 (Johansson, 2016). Enligt 

förskolans nuvarande läroplan (Skolverket, 2016) ska förskollärarna kontinuerligt följa upp barns 

lärande och utveckling genom exempelvis pedagogisk dokumentation. Dokumentationen ska innefatta 

barns förändrade kunnande och utveckling för att synliggöra förskoleverksamhetens eventuella brister. 

Kravet på dokumentation och bedömning har således ökat i takt med läroplanens framväxt och 

revideringar (Skolverket, 2010). Forskning visar att dokumentationen inte kan skapas utan någon form 

av bedömning av innehållet. Dokumentation kan således medföra en viss problematik och osäkerhet 

bland förskollärare, eftersom det varken i Läroplan för förskolan eller Skollag tydligt skrivs fram hur 

dokumentationsarbetet ska genomföras för att bedöma verksamheten och inte barnets prestationer 

(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Björk-Willén, 2015; SFS, 2010:800; Skolinspektionen, 

2012:7; Skolverket, 2010, 2016; Vallberg Roth, 2014, 2017). Bedömningar som sker i förskolan är 

således direkt sammanlänkade med och har sin grund i Skolverkets (2016) skrivningar menar Björk-

Willén (2015). Jönsson och Vallberg Roth (2014) beskriver att bedömning av barn inte går att definiera 

som något som varken gynnar eller stjälper verksamhetens och/eller barns fortsatta utveckling. 

Johansson (2016) menar att bedömningen kan ses som ett verktyg för genomförande istället för att fokus 

läggs på det framkomna innehållet av bedömningen.  
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Å ena sidan kan bedömning vara ett kraftfullt pedagogiskt redskap, inte minst genom 

det som idag benämns ”bedömning för lärande”, men bedömning har också visat sig 

kunna ge starkt negativa konsekvenser för barns och elevers motivation, självbild och 

kunskapsutveckling. Skillnaden tycks i stor utsträckning ligga i hur bedömningen 

genomförs och hur resultaten används och kommuniceras. (Jönsson & Vallberg Roth, 

2014, s.243) 

Vallberg Roth (2017) påstår därför att ”Professionella i förskolor behöver identifiera och motivera sina 

bedömningar och … kritiskt reflektera över bedömningarnas kunskapsbas.” (s.241). Den rådande 

bedömningspraktiken har i dagens förskola skapats som en grund för att redan i förskolan kunna skapa 

förutsättningar för Sverige att konkurrera på en internationell marknad (Johansson, 2016; Skolverket, 

2010).  

 

2.4.2 Olika typer av bedömning 

Nedan presenteras sex olika typer av bedömningar som infinner sig i förskoleverksamheten. Dessa typer 

av bedömning är: summativ, formativ, utvecklingspsykologisk, graderad kunskaps-, person- och 

sambedömning. Den summativa bedömningen innebär en bedömning av det som individen har lärt sig. 

Den är därför tillbakablickande och skapar en sammantagen bild av det som individen har tillägnat sig. 

Ett exempel på summativ bedömning är betyg som omfattar skolan och inte förskolan (Alasuutari, 

Markström & Vallberg Roth, 2014; Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2012). Formativ bedömning är en 

bedömning som syftar till att kunna ge möjlighet för individen att fortsätta utvecklas. Bedömningen ska 

inte värdera den pågående lärandeprocessen utan syftar framåt för att gynna individen genom fortsatt 

stöd. Denna bedömning kan ses som en kontrast och ett komplement till den summativa bedömningen 

(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2012). Med 

utvecklingspsykologisk bedömning menas att förskolepedagogerna har uppfattningen om att barnen bör 

lära sig specifika förmågor och kunskaper vid en viss ålder. Om de inte uppnår det förväntade, görs en 

bedömning att barnet är i behov av någon form av stöd eller anpassning. Samtidigt förväntas inte barnet 

kunna uppnå något från en högre åldersnivå än där barnet befinner sig (Alasuutari, Markström & 

Vallberg Roth, 2014; Vallberg Roth, 2015). Graderad kunskapsbedömning innebär att barnen bedöms 

enligt ett formulär där förskolepedagogerna bedömer barnen utefter en skala på hur mycket han/hon kan 

eller inte kan något. Detta kan liknas vid någon form av genomfört test av barnets kunskaper och 

förmågor (Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Vallberg Roth, 2015). Personbedömning sker 

ofta i någon form av dokumentation som riktar sig mot individens personlighet, egenskaper och 

beteenden. Exempel på sådan dokumentation är Individuella Utvecklingsplaner, IUP och portfolios. 

Denna typ av bedömning berör individens integritet och omfattar på så sätt en sensibilitet för att inte 

förminska individen. Denna form av bedömning kan bli oförenlig med myndighetstexternas beskrivning 

av uppföljning och utveckling (Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2014). Genom sambedömning skapas 

i ett kollektivt sammanhang en diskussion där enskilda barn diskuteras och/eller bedöms. Denna 

bedömning kan således utgöra ett redskap för att kunna skapa förutsättningar och tillgodose varje barns 



 6 

enskilda behov i undervisning och verksamhet. Sambedömning grundas i en strävan efter likvärdighet 

(Vallberg Roth, 2014, 2017, 2018).  

 

2.4.3 Didaktik och bedömning 

Begreppet didaktik är hämtat från grekiskan och betyder ”undervisningslära” (Kroksmark, 1986, s.17). 

Begreppet utgår ifrån frågor om vad, hur, varför, vem, var och när olika moment genomförs (Didaktik, 

u.å; Kroksmark, 1986). Handlandet kopplas här till begreppet bedömning för att besvara frågorna: vad 

ska bedömas - vilken färdighet/förmåga eller process ska studeras, hur ska bedömningen genomföras – 

med vilka verktyg och metoder, varför genomförs bedömningen – vilken orsak ligger bakom en 

bedömning och vad är dess syfte, vem ska genomföra bedömningen och för vems skull genomförs den, 

var och när ska bedömningen göras – i vilken kontext ska bedömningen ske? (Alasuutari, Markström & 

Vallberg Roth, 2014; Skolverket, 2010). Förskolans historik påverkar hur bedömningar genomförs i 

förskolan, vilket i vissa fall fortfarande kan kopplas till utvecklingspsykologiska bedömningar, snarare 

än didaktiska val (Johansson, 2016).  

 

2.5 Sammanfattning 

I både Skollag (SFS, 2010:800) och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs förskolans 

uppdrag, där såväl omvårdnad, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten bygger på 

lustfyllt lärande där barns intresse agerar utgångspunkt och förskollärarna är ansvariga för den 

undervisning som bedrivs. Vidare beskriver styrdokumenten att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas 

så långt som är nåbart möjligt, vilket leder till att förskolans pedagoger ska ge det stöd som varje enskilt 

barn behöver. Denna anpassning av undervisning och verksamhet syftar till att uppnå så god likvärdighet 

som möjligt (a.a.). Skolinspektionen (2016, 2017) redogör för problematiken kring lågt förskollärarantal 

samt att det inte finns väl utarbetade arbetsmetoder för att tillgodose alla barns behov i undervisningen. 

De menar att det låga antalet förskollärare samt bristande arbetsmetoder kan få konsekvenser för att alla 

barn inte får det stöd och den stimulans som de behöver för att fortsätta utvecklas i enlighet med SFS 

(2010:800) och Skolverket (2016). I FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 2009) beskrivs 

vilka rättigheter som omfattar alla barn. Alla barn har rätt till utveckling och lärande, där både förskola 

och hem har ett gemensamt ansvar. Barn har också rätt att göra sin röst hörd i frågor och beslut som 

syftar till dennes bästa som fattas om dem (UNICEF, 2009).  

Eftersom förskolans och grundskolans läroplaner skiljer sig åt i utformandet av mål, menar 

Vetenskapsrådet (2015) att förskolans strävansmål kan försvåra bedömningsprocessen av ett barns 

behov. I och med framkomsten och revideringarna av förskolans läroplan har förskolepedagogernas 

uppdrag förskjutits och idag ska det genomföras någon form av kontinuerlig och systematisk 

dokumentation kring barns förändrade kunnande och utveckling. Tolkningsfriheten i hur detta 

dokumentationsarbete ska genomföras har visat sig skapa osäkerhet hos förskolepedagogerna 

(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Bjervås, 2011; Johansson, 2016; SFS, 2010:800; 
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Skolinspektionen, 2012:7; Skolverket, 2016). Vallberg Roth (2017) menar således att det är 

betydelsefullt att förskolepedagoger funderar kring varför och hur bedömningar genomförs i förskolan. 

Maktpositionen som vuxna i förskolan har bör därför beaktas eftersom det som sägs om barn innefattar 

någon form av bedömning (Bjervås, 2011; Johansson, 2016). Exempel på olika typer av bedömningar 

är summativa, formativa, utvecklingspsykologiska, graderade kunskaps-, person- och sambedömningar 

(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Vallberg Roth, 2012, 2014, 2017, 2018). Bedömningar 

kräver en medvetenhet kring vilka konsekvenser dessa får för barnet (Alasuutari, Markström & Vallberg 

Roth, 2014; Johansson, 2016; Jönsson & Vallberg Roth, 2014; Vallberg Roth, 2015).  

 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Socialkonstruktivism, har enligt Burr (2015) och Wenneberg (2010) ingen specifik utgångspunkt utan 

är påverkad av flera olika faktorer inom filosofin. Vidare menar författarna att teorin uppkom som en 

kontrast mot dåvarande synsätt, exempelvis realism, humanism och positivism, som hade utvecklats 

under 1800–1900-talen, kring deras definition av kunskap och på vilket sätt denna inhämtas.  

Inom socialkonstruktivismen skapas sanningar om vår omgivning i sociala samspel mellan 

människor och teorin motsätter sig det som kan uppfattas som självklart eller förutbestämt. Teorin ämnar 

förklara hur verkligheten blir till och konstrueras genom mänsklig interaktion (Wenneberg, 2010). 

Sanningar kallas inom teorin med andra ord för social konstruktion. För att denna konstruktion ska 

kunna bli till krävs ytterligare två begrepp; kultur och språk. Burr (2015), Wenneberg (2010) och 

Shibutani (1955) beskriver kultur som en kontext där individerna delar en viss sanning, baserat på 

gemensamma normer, föreställningar och värderingar som styr deras handlingar. Den rådande 

sanningen inom kulturen är inte nödvändigtvis den enda rätta sanningen inom alla kulturer, utan det kan 

komma att skilja sig åt. En skiljefaktor som har väsentlig betydelse för vilken sanning som skapas inom 

den enskilda kulturen är språket (Burr, 2015; Shibutani, 1955; Wenneberg, 2010). Shibutani (1955) 

beskriver vidare att kulturer blir ett resultat av den språkliga interaktionen. Språket anses därför som 

socialt konstruerat, en mellanmänsklig bestämmelse och överenskommelse, vilket ger förutsättningar 

för att tillägna sig ny kunskap samt uppleva och förstå världen utifrån språkliga erfarenheter (Burr, 2015; 

Wenneberg, 2010). Genom att interagera med sina medmänniskor skapas en gemensam bild av världen 

(a.a.). Sanningen är därför inte själva handlingen av att exempelvis bedöma barns behov och anpassa 

sin undervisning, utan i själva verket hur förskolepedagogerna talar om fenomenen bedömning och 

anpassad undervisning.  

Studien ämnar inte skapa en förståelse för eller beskriva hela socialkonstruktivistiska teorin. Ovan 

beskrivna begrepp har använts som didaktiska frågor för att diskutera framkommet resultat samt för att 

synliggöra vilka rådande sanningar som fanns hos de olika arbetslagen genom språklig interaktion. Se 

vidare i 4.5 hur begreppen har använts mer detaljerat. Genom att använda en forskningsmetod som 

inkluderar flera deltagare under samma tillfälle vid insamling av empiriska data, kan 

förskolepedagogerna delge sina erfarenheter av bedömning av barns behov samt hur de anpassar 
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verksamheten efter dessa. Metoden skapar således gemensamma sanningar genom språklig interaktion 

inom den rådande kulturen, vilket i denna studie utgörs av arbetslag (Dahlin-Ivanoff, 2015). 
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3. Syfte och forskningsfrågor 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar 

undervisning och förskoleverksamhet därefter. 

  

3.2 Forskningsfrågor 

- Hur samtalar förskolepedagoger om bedömning av barns behov i förhållande till hur de 

beskriver att de anpassar undervisningen i förskolan? 

- Hur beskriver förskolepedagoger att de skapar förutsättningar för att utmana och stimulera 

barnen vidare utifrån sina bedömningar?  



 10 

4. Metod  

I följande kapitel presenteras studiens metodval, urval av deltagare, hur studien genomförts, 

forskningsetik, analysmetod samt studiens tillförlitlighet.  

 

4.1 Metodval 

Eftersom studien handlar om att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov 

samt anpassar undervisning och förskoleverksamhet därefter, har kvalitativ metod valts. Kvalitativ 

metod innebär att studiens resultat presenteras i ord i form av empiriska uttalanden och ger ett fylligt 

innehåll där forskaren ges tolkningsutrymme (Bryman, 2011). Genom att använda en kvalitativ metod 

menar Christoffersen och Johannessen (2015) att forskarna kan vara mer flexibla i sitt genomförande, 

frågorna behöver inte ställas i samma ordningsföljd eller på identiskt sätt. I studien har därför 

fokusgrupper som kvalitativ metod använts. Metodens intention är att skapa ett sammanhang där en 

grupp individer samtalar och utbyter kunskaper om det ämne som valts att studera och studiens syfte 

(Bryman, 2011, 2016; Dahlin-Ivanoff, 2015). Forskningsfrågornas formuleringar kopplades till 

fokusgruppssamtal, eftersom frågorna är utformade utifrån begreppen beskrivning och samtal (a.a.). För 

att uppnå en tillförlitlighet mellan metod och teoretisk ansats har vi utgått ifrån följande citat: ”Man får 

kanske inte i första hand en djupare kunskap om ett fenomen, men man får definitivt en bredare bild 

med fler nyanser och dimensioner än vad man får med hjälp av standardiserade frågor.” (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s.38). Metoden är således lämplig att kombinera med studiens valda 

teoretiska ansats, socialkonstruktivism, då denna har för avsikt att synliggöra hur det inom givna 

kontexter eller kulturer skapas en sanning om det valda ämnet i ett socialt, interaktivt sammanhang 

mellan människor (Wenneberg, 2010.). 

 

4.2 Urval  

Morgan och Bottorff (2010) samt Bryman (2016) beskriver att ingen fokusgruppssammansättning och 

planering av dessa är densamma utan varje forskare måste utifrån den egna studien skapa den mest 

lämpliga uppbyggnaden. I vår studie har fokusgrupperna bestått av arbetslag med tre förskolepedagoger 

i vardera, från tre olika förskoleområden. Det totala antalet fokusgrupper är således tre stycken. Eftersom 

fokusgrupperna består av arbetslag, medför detta att alla förskolepedagoger inte har en 

förskollärarutbildning. Valet baserades på att vi ville ge arbetslagen möjlighet till intern 

kompetensutveckling samtidigt som de bidrog med empiri till studien. När förskolepedagogerna delar 

sina erfarenheter med varandra under samtalen blir det en form av kompetensutbyte. På grund av att fler 

perspektiv och erfarenheter presenterats kring ämnet, bidrog detta till att enskilda förskolepedagoger i 

vissa avseenden ändrade åsikter om de diskuterade begreppen bedömning och behov. 

Förskolepedagogerna som deltar i studien är för oss kända sedan tidigare och de har erfarenhet av att 

möta barns olika behov i verksamheten. Det studerade ämnet är således bekant för förskolepedagogerna 
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(Dahlin-Ivanoff, 2015). Bryman (2011) beskriver att förskolepedagogerna därför utgör ett 

bekvämlighetsurval eftersom dessa förskolepedagoger redan finns tillgängliga för forskarna.  

Förskolorna som förskolepedagogerna är verksamma inom är kommunalt styrda och belägna 

inom samma kommun vilket medför att de har samma kommunala riktlinjer. Arbetslagen har varit 

intakta under insamling av empiri och deltagarna har bestått av åtta kvinnor och en man. Åtta deltagare 

har förskollärarutbildning och en deltagare har barnskötarutbildning. Alla arbetslagen arbetade med 

samma åldersspann på barnen, två-fem år.  

Samtliga ovanstående faktorer ingår i ett homogent urval. Ett homogent urval innebär att 

individerna ingår i samma kultur och arbetslag, vilket Christoffersen och Johannessen (2015) menar 

underlättar för samtalets flyt eftersom förskolepedagogerna har en central gemenskap att utgå ifrån. Den 

centrala gemenskapen innebär att arbetslaget delar värderingar, normer och föreställningar eftersom de 

arbetar tillsammans i en gemensam kontext. Deltagarna i studien kan således på ett lättare sätt delge sina 

erfarenheter till varandra. Ovanstående beskrivna faktorer blir på så sätt avgörande för empirins 

tillförlitlighet (a.a.). 

 

4.3 Genomförande  

Följande avsnitt beskriver hur studiens genomförande har gått till. Avsnittet beskriver processen inför, 

under och efter fokusgruppssamtalen.  

 
4.3.1 Inför samtal 

När forskningsdesignen var färdigställd togs muntlig kontakt med ovan beskrivna arbetslag. Vid denna 

kontakt informerades förskolepedagogerna om studiens övergripande syfte; att studera hur de anpassar 

sin verksamhet efter olika behov i barngruppen. Vi gjorde ett aktivt val att inte informera deltagarna om 

det fullständiga syftet och forskningsfrågorna under fokusgruppssamtalen eftersom vi inte ville påverka 

samtalen med information kring vad vi egentligen ville få fram av samtalen. Denna information gavs 

förskolepedagogerna efter att samtalen hade avslutats. Inför samtalen sammanställdes en samtalsguide 

med fördjupande frågor samt ett citat från Skollagen (SFS, 2010:800, kapitel 1 §4), se bilaga 1. 

Samtalsguiden har fungerat som stöd för oss under samtalen. De frågor som har tagits upp utan att vi 

har ställt dem har strukits och eventuella nya frågor som väckts hos oss på plats har ställts. Ordningen 

på frågorna i samtalsguiden har varierat på grund av att en annan ordningsföljd gav ett bättre flyt i det 

andra och tredje samtalet. Samtalen har därför varit semistrukturerade (Christoffersen & Johannessen, 

2015; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).   

 

4.3.2 Under samtal 

Vi har under fokusgruppssamtalen agerat moderator och sekreterare. Moderatorn har lett samtalet enligt 

bilaga 1 och har haft i uppgift att infiltrera samtalet med nya infallsvinklar samt fördela samtalstiden 

mellan deltagarna, men avbryta samtalet så lite som möjligt (Dahlin-Ivanoff, 2015; Granbom, 2011). 
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Sekreterarens uppgift har varit att anteckna vem som talar samt relevanta kommentarer under det 

pågående samtalet enligt bilaga 2. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att i de fall där det finns 

flera forskare ses det som fördelaktigt att den ene för anteckningar med papper och penna och att den 

andre leder samtalet. Vi har under alla samtal haft en konstant roll. Avsikten med detta var att samtalen 

skulle ledas med samma formuleringar av frågor/påståenden så att grupperna fick samma förutsättningar 

under samtalen.  

Valet av plats kan vara avgörande för om samtalet blir avslappnat och får ett naturligt flyt. 

Fokusgruppssamtalen ägde därför rum på respektive arbetslags förskola. Innan samtalen påbörjades fick 

deltagarna ta del av missivbrev som kombinerades med en samtyckesblankett där studiens 

forskningsetiska principer stod framskrivna, se bilaga 3. Varje grupp fick en färgkod; grön, blå och lila, 

och varje deltagare fick varsin siffra framför sig för att underlätta för sekreteraren att anteckna talarnas 

ordningsföljd. Samtalen spelas in via en USB-sticka samt en iPad för att säkerställa att samtalet 

verkligen spelades in, ifall att en av enheterna inte skulle fungera korrekt samt för att underlätta 

transkriberingen av empirin (Bryman, 2016; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Granbom, 2011). 

Bryman (2016) påpekar att transkriberingen av fokusgrupper kan vara problematisk med anledning av 

svårigheten att höra vem som talar. Därav vårt val att använda oss av två inspelningsenheter för att 

kunna använda inspelningarna ifall en av dem skulle ha sämre ljudupptagning samt utformandet av 

bilaga 2 för att underlätta detta arbete. 

Moderatorn startade samtalet med att säga vilken färggrupp som samtalade och alla deltagare fick 

presentera sin röst genom att berätta vilken siffra de hade framför sig. Vidare fortsatte samtalet utifrån 

en fördjupande fråga alternativt ett citat ur Skollagen (SFS, 2010:800, kapitel 1 §4), som moderatorn 

läste upp för deltagarna. Deltagarna fick citatet framför sig på en utskriven lapp för att de skulle kunna 

återgå till citatet under diskussionen. Under samtalen ställdes vidare fördjupande frågor som stimulerade 

samtalet med nya infallsvinklar (Bryman, 2016).  

 

4.3.3 Efter samtal 

Empirin har transkriberats i sin helhet enligt bilaga 4. Dock har vi valt att inte skriva med alla 

samtyckande kommentarer som sägs samtidigt som någon av de andra förskolepedagogerna talar. Vi 

har dessutom valt att skriva fiktiva namn när gruppnamn eller andra kollegors namn har nämnts. Utifrån 

de tre gruppernas olika färgkoder har varje förskolepedagog fått ett fiktivt namn med samma 

begynnelsebokstav som den valda färgen. Den blåa gruppen består av Bodil, Bianca och Bella, den 

gröna gruppen består av Gry, Greta och Gabriella och den lila gruppen består av Lisa, Lovisa och Lucas. 

  I samtalssekvenserna som presenteras i resultatet går att finna tecken ur transkriberingarna och 

dessa teckenförklaringar går att återfinna i bilaga 5. Samtalssekvenserna kommer också att skrivas med 

talspråk för att underlätta läsandet. Uttalanden har därför justerats så att de ska bli språkligt läsliga men 

ej så att de bytt innebörd innehållsligt. 
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 4.4 Etiska överväganden 

All samhällsvetenskaplig forskning i Sverige ska utgå ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskarna ska delge deltagarna sina kontaktuppgifter, 

meddela studiens syfte och hur den bidrar med ny kunskap. Det ska också framgå att deltagandet är 

frivilligt, vilket även beskrivs i samtyckeskravet. Informationskravet omfattar även att empirin endast 

kommer att användas i den pågående studien i forskningssyfte. Samtyckeskravet innebär vidare att 

deltagarna när som helst under studiens gång kan avbryta sin medverkan utan negativa påföljder från 

forskarna. Denna information framgick via samtyckesblanketten innan deltagandet i studien och 

inhämtandet av empirin startade. Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande förblir anonyma 

genom hela studien och om så inte ska deras identifierbara uppgifter lagras så att ingen utomstående kan 

komma i kontakt med eller kunna identifiera deltagare i studien. Nyttjandekravet innebär att empirin 

endast kommer användas i studien och inte utlämnas till utomstående för andra ändamål (a.a.).  

Varje deltagare har skrivit under en samtyckesblankett om att delta i studien samt att samtalen 

spelades in med grund i samtyckeskravet (Christoffersen & Johannessen, 2015; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015; Vetenskapsrådet, 2002). I samtyckesblanketten fick deltagarna information kring studiens 

övergripande syfte samt de fyra forskningsetiska principerna och dess innebörd, så att de kunde ta 

ställning till sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002, 2017). Varje förskolepedagog har i studien 

ett fiktivt namn för att skapa anonymitet. Färgkoderna för arbetslagen skapar på liknande sätt anonymitet 

för förskolorna och deras avdelningar, i koppling till konfidentialitetskravet (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015; Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.5 Analysmetod  

Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att analysen av en fokusgrupp börjar redan under samtalet eftersom 

moderatorn styr det mot vad som är betydelsefullt för studien. Vi fortsatte därefter analysarbetet genom 

att transkribera varje fokusgruppssamtal. Analysen har sedan genomförts enligt en tematisk analys, i 

enlighet med Rennstam och Wästerfors (2015) samt Fejes och Thornberg (2015). De menar att helheten 

bör kategoriseras enligt funna teman för att få ett lättöverskådligt material. Bryman (2016) beskriver att 

utifrån dessa teman kan kopplingar till forskningsfrågorna och tidigare forskning göras och slutsatser 

dras. Vi valde att till en början läsa igenom det transkriberade materialet enskilt för att få fram fler teman 

och perspektiv på resultatet kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. Den ena studenten fann då 

följande teman: (1) Bedömningar och (2) Anpassning. Den andra studenten fann följande teman: (1) 

Barns behov, (2) Olika bedömningar, (3) Anpassningar, (4) Hjälpmedel och (5) Begränsningar. Dessa 

funna teman samt samtalssekvenser som kopplades till dessa teman redovisades sedan för varandra. Vi 

upptäckte då att samma samtalssekvenser hade identifierats som relevanta för studien men inledningsvis 

hade inte samma temarubriker valts ut för dessa gemensamma samtalssekvenser. Samtalssekvenserna 

har senare skrivits samman under gemensamma teman och utgör en sammanfattning av samtliga 
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fokusgruppssamtal. Samtalssekvenserna valdes ut på grund av att de synliggör hur de kollegiala 

diskussionerna har vuxit fram och skapar en gemensam sanning som svarar på forskningsfrågorna. 

Under vissa tillfällen i samtliga samtal uppstod stunder när samtalet inte flöt på självgående hos 

deltagarna, vilket har bidragit till att vi i resultatet valt att presentera både enstaka uttalanden från 

enskilda förskolepedagoger samt längre samtalssekvenser. Sammantaget valdes sex teman ut baserat på 

forskningsfrågorna för att kunna besvara dessa. Två teman, 5.1 samt 5.2, synliggör vad som bedöms och 

hur förskolepedagogerna kommer fram till bedömningen och resterande teman synliggör vad som sker 

efter bedömningen. Studiens sex teman presenteras i resultatkapitlet och är följande: (1) Bedömningar 

av barns behov, framför allt det som bekymrar, (2) Prioriteringar av vilken undervisning som anpassas, 

(3) Anpassning efter nivå och ålder, (4) Granska och anpassa undervisning och verksamhet, (5) Mindre 

grupper skapar förutsättningar för att barn lär barn samt (6) Förändring i miljön. Samtalssekvenserna 

som nämnts ovan utgör empirin i studiens sex valda teman.  

När gemensamma temarubriker skrivits fram skrevs transkriberingarna därefter ut i sin helhet och 

utifrån varje tema valdes de relevanta sekvenserna ut och sattes upp tillsammans på ett större papper för 

att utgöra ett mer lättöverskådligt material.  

I resultatdiskussionsavsnittet synliggörs det tydligt att våra tolkningar samt tidigare forskning 

skrivs fram som skilda skrivningar, i ett försök att skapa en trovärdighet i resultat och diskussion. I 

resultatdiskussionen har vi dragit kopplingar till begreppen från socialkonstruktivismen. Dessa begrepp 

är sanning, kultur och språk som vi hämtat ur Burr (2015), Wenneberg (2010) samt Shibutani (1955). 

Begreppen har vi använt som didaktiska frågor för att besvara frågorna vem, hur och vad som samtalas 

kring i de tre arbetslagen. Kulturbegreppet utgör vem-frågan, där de som innehar samma sanning 

innefattar en kultur. En kultur kan därmed innefatta ett enskilt eller flera arbetslag i studien, beroende 

på vilken sanning de har eller kommer fram till i sitt samtal. Om arbetslagen har olika synsätt på ett visst 

fenomen skapas således olika kulturer och därmed även olika sanningar. Hur-frågan besvaras genom 

språkbegreppet genom att skriva fram hur de kommer fram till sina sanningar. Genom att välja ut 

sekvenser ur samtalen påvisas därmed hur de med språklig interaktion kommer fram till sina slutsatser 

och sanningar. Sanningarna svarar således på frågan vad de kommer fram till i sina samtal och hur de 

tolkar fenomenet. Analysen skildrar våra tolkningar i relation till valda socialkonstruktivistiska begrepp 

utifrån det som framkommit i resultatet.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

För att i studien uppnå god kvalitet har Brymans (2016) beskrivningar av tillförlitlighet använts. Inom 

denna aspekt finns fyra underkategorier som alla ska tas ställning till för att i en kvalitativ studie kunna 

uppnå hög kvalitet. Dessa delar består av begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Trovärdighetskriteriet innebär att studien ska utgå från gemensamma riktlinjer angivna 

för forskning samt att de deltagande fått ta del av det framskrivna resultatet för att på så sätt styrka att 

forskarens uppfattning av resultatet är korrekt eller felande (Bryman, 2016). Studien har utgått ifrån 
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Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som gemensamma riktlinjer för forskning inom 

samhällsvetenskaplig forskning som utbildning går under, se rubrik 4.3. Vi valde att skicka 

resultatkapitlet via e-post till samtliga deltagare efter sammanställning av teman, så att deltagarna gavs 

möjlighet att lämna eventuella åsikter innan dess att diskussionskapitlet påbörjades. Ingen av de nio 

deltagarna har återkommit med synpunkter på resultatet. Är studien möjlig att genomföra med andra 

deltagare och att då uppnå samma/liknande resultat och slutsatser? Dessa frågor motsvarar 

överförbarhetskriteriet (Bryman, 2016). Intentionen med studien var dock inte att skapa ett fullständigt 

överförbart resultat utan att belysa några förskolepedagogers beskrivningar av bedömning av barns 

behov vilket överensstämmer med Brymans (2011) beskrivning av bekvämlighetsurval. Eftersom 

antalet deltagande i studien är litet begränsar detta således möjligheten till att generalisera resultatet till 

andra kontexter och att överföra de framkomna slutsatserna till den svenska förskolan som helhet. Om 

studien genomförs igen och ska kunna generera överförbarhet behöver den genomföras med fler 

deltagande samt större antal fokusgrupper för att slutsatserna ska kunna dras utifrån ett större empiriskt 

material och från en större geografisk omfattning. Pålitlighetskriteriet redogör för vikten av att 

fullständigt beskriva alla processer från studiens start till slut, för att studien ska kunna genomföras igen. 

Genom att beskriva genomförandet av studien grundligt kan detta skapa en känsla hos läsaren av att 

forskaren faktiskt har genomfört studien i enlighet med beskrivningen (Bryman, 2016; Svensson & 

Ahrne, 2015). Samtliga processer har beskrivits så utförligt som möjligt i studiens olika avsnitt, för att 

studien vid önskemål ska kunna genomföras på ett så identiskt sätt som möjligt. Vi har i metodavsnittet 

redogjort för vilka val och handlingar som utförts både innan, under och efter insamling av empiri samt 

bifogat alla dokument och mallar som använts. Med anledning av att samtliga fokusgruppssamtal har 

spelats in, medför detta att en korrekt återgivelse av uttalanden på ett enklare sätt kan framföras än om 

vi endast fört anteckningar. Med anledning av att forskare inte kan vara helt opartisk i sin forskning, 

måste denne enligt konfirmeringskriteriet se till att genomföra studien med så minimal påverkan som 

möjligt. Forskaren ska således i största möjliga mån försöka bortse från egna ställningstaganden och 

åsikter i resultat och konklusioner (Bryman, 2016). Vi har så långt som möjligt försökt att uppnå detta 

genomgående i studien.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet som belyser samtal om bedömning av barn samt hur verksamheten 

anpassas därefter. Den första forskningsfrågan besvaras i följande rubriker: Bedömningar av barns 

behov, framför allt det som bekymrar samt Prioriteringar av vilken undervisning som anpassas. Utifrån 

följande rubriker besvaras den andra forskningsfrågan: Anpassning efter nivå och ålder, Granska och 

anpassa undervisning och verksamhet, Mindre grupper skapar förutsättningar för att barn lär barn 

samt Förändring i miljön. Resultatet utgår ifrån samtliga fokusgruppssamtal.  

 

5.1 Bedömningar av barns behov, framför allt det som bekymrar 

Förskolepedagogerna i samtliga grupper beskriver att de känner sig obekväma och begränsade i 

informella och formella samtal om begreppet bedömning. En av grupperna beskriver begränsningarna 

enligt följande: 

Gabriella: Men sen kan det ju vara så att det gamla ligger kvar. När man hör 

bedömning så ser man protokollet <med kryssen>. 

Gry: <Ja, och man har Piaget> och allt det här bakom.  

Problemet är förskolepedagogernas sviktande samsyn kring hur begreppet bedömning ska användas i 

förskolan på grund av dess historiska koppling till skolan. Därför ges till en början vaga beskrivningar 

av hur de praktiserar bedömningar i förskolan. Samtliga gruppers samtal om bedömning fortlöper sedan 

utifrån att alla barn har olika behov.  

Greta: Det är ju lätt att man kan rikta in sig på barns och elevers olika behov men att 

man blir så enkelspårig att man bara hade tänkt barn med särskilda rättigheter eller 

som behöver extra stöd. Men det är ju någonting som…  

Gry: Det här är ju alla 

Greta: Det gäller ju alla 

Samtliga grupper redogör även för bedömningar av barns beteenden. Det framkommer att de barn som 

bedöms vara i behov av stöd och stimulans är barn som förskolepedagogerna på något sätt anser sig vara 

bekymrade över. Personlighetsdrag/beteenden som de olika arbetslagen är bekymrade över är blyga eller 

tysta barn, utåtagerande barn, barn med rörelsebehov, barn som är ointresserade eller uttråkade, barn 

som behöver stöd i det sociala samspelet eller med språklig utveckling samt barn som behöver tid och 

upprepning för att tillgodogöra sig ny kunskap.  

Bodil: Man har ju de som alltid framhäver sig lite mer och de här kanske lite tysta 

barnen som det är väldigt lätt att glömma bort. 

Bianca & Bella: Mm. 

Bodil: Att det är viktigt att fånga upp dem med. 

En av grupperna beskriver behov även utifrån ett annat perspektiv. De diskuterar att ett barns intresse 

kan bedömas som ett behov.  
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Gry: Har man andra barn som är intresserade av något annat då kanske man bygger 

upp… Vi ändrar ju rummen ibland lite.  

Greta: Ja det gör vi ju <hela tiden> 

Gabriella: <Ja men det gör vi ju> 

Greta: Utifrån barngruppen, utefter barnens behov. Så det försöker vi nog prata rätt 

mycket om. 

Sammantaget beskrivs begreppet barns behov utifrån flera olika aspekter.   

 

5.1.1 Kommunikation krävs mellan flera aktörer 

Som framgår i samtliga samtal, beskrivs kommunikation mellan flera parter nödvändigt för att kunna 

genomföra bedömningar av barns behov. Dessa samtal beskrivs av två av tre grupper ske mellan 

pedagog och pedagog under exempelvis reflektionstid.  

Greta: Och sen handlar det ju om tycker jag i det här också att det är ju viktigt vilken 

diskussion vi har i arbetslaget, tillsammans vi kollegor. Så vår reflektionstid där vi 

sitter tillsammans och reflekterar: Hur ska vi gå vidare för att kunna bemöta barnen i 

våran grupp och hur ska vi jobba oss vidare framåt med det målet vi har? 

Gry & Gabriella: Mm. 

Samtalen beskrivs även av samtliga grupper äga rum mellan förskolepedagog och vårdnadshavare i 

formella och informella samtal. 

Gry: Och där har man ju en diskussion med föräldrarna ofta också. Att det här barnet 

behöver man kanske jobba lite mer med det här eller det här är de jättebra på.  

--------------------- 

Lisa: Sen har man ju även det här med föräldrarna, att man har kontakt med 

föräldrarna, vad de tycker. 

Lucas & Lovisa: Mm. 

Lisa: På utvecklingssamtalet.  

… 

Lovisa: Det utgår man ju också lite ifrån. … Där kommer det ju också fram vad de 

behöver olika stöd i kanske. Och det är viktigt att vi har med det när vi planerar sen, 

när man går vidare. 

 

5.1.2 Observation och tester som stöd för bedömning 

En av grupperna beskriver att de använder sig av hjälpmedlet observation för bedömning av barns 

behov. Denna metod utgör grunden för att sedan tillsammans i arbetslaget reflektera kring hur de på 

bästa sätt kan anpassa sin verksamhet efter dessa behov. 

Bianca: Eftersom man observerar barnen hela tiden så är det efter såna behov man 

tittar också och behöver anpassa efter dem.  

… 

Bodil: Ja men det är ju genom observationer, <eh>. 

Bella: <Ja>, att vi samtalar med varandra. Vi kanske har sett lite olika situationer och 

att man pratar ihop sig.  
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En annan grupp beskriver att de har använt sig av tester för att bedöma barns kunskaper och således 

även deras behov. 

Lisa: Och det ska vi väl säga att någon gång så har vi gjort, att man kanske kollar vad 

de kan.  

Lovisa: Precis. 

Lisa: Rimma. Kan de rimma? Eller annars kanske man får jobba lite mer med det. 

Alltså såna grejer, såna grundläggande saker som om de kan räkna till fem alltså, 

annars får man ju… 

Lovisa: Det gör vi ju, så en viss bedömning gör man ju. Kommer det här barnet att 

klara det här? Nej, han behöver ha mer träning eller så kanske. Eller vi kan jobba på 

annat sätt eller så. Så det gör man ju, fast vi ska inte döma barnen. 

Dessa tester och observationer genomförs för att bedöma barns behov och således reflektera kring hur 

förskolepedagogerna på bästa sätt kan möta enskilda barns samt barngruppens behov. 

 
5.1.3 Mindre grupper som stöd för bedömning 

Ytterligare en aspekt som en grupp beskriver som betydelsefull för att skapa möjlighet för 

förskolepedagogerna att bedöma barns behov är att dela barngruppen i mindre grupper. 

Bianca: Sen försöker vi ju jobba mycket i mindre <grupper> och då ser man ju på ett 

annat sätt, som man kanske inte lägger märke till när man är många på en gång eller 

många <barn>. 

Bodil: <Mm>. … Men just i såna lägen så är det ju bra det här när man delar barnen 

i mindre grupper för att känna att man hinner med, och kunna fånga.  

Förskolepedagogerna beskriver att bedömningen kan ske på ett enklare sätt om det finns färre barn med 

vid observationstillfället.  

5.2 Prioriteringar av vilken undervisning som anpassas 

Följande tema innehåller prioriteringar i två olika aspekter. Dessa presenteras i följande underteman: 

Prioritet på grund av begränsningar samt Prioritet av vissa områden. 

 

5.2.1 Prioritet på grund av begränsningar 

Å ena sidan beskriver de tre grupperna att alla barn ska få möjlighet att utvecklas vidare oavsett om ett 

barn har lätt eller svårt att tillägna sig ny kunskap inom ett visst ämnesområde.  

Lovisa: Ja men det kan ju vara. Nu tänker jag kanske att det inte bara är det barnet 

som har det jobbigt utan även de som är väldigt framåt. Att man möter dem där de är 

också. Det är ju också att anpassa efter deras behov. 

Å andra sidan bedömer två grupper att fortsatt stimulans inom det område som barnet har ett högre 

intresse och lättare att lära inom, inte kan prioriteras på grund av personal- och tidsbrist.  

Lisa: För jag menar, som vi har ju barn som då kan läsa och <då> 

Lovisa: <Läsa> 
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Lisa: En 4-åring som kan det, det är ju jättesvårt. För vi är ju inte tillräckligt med 

personal för att kanske kunna stimulera det, den nivån.  

Den befintliga nivå som ett barn beskrivs befinna sig på kan ges begränsad möjlighet till fortsatt 

utveckling på grund av bristande tid och antal förskolepedagoger. 

 

5.2.2 Prioritet av vissa områden 

Utifrån ovan nämnda begränsningar talar samtliga grupper om att de bedömer att barnet, istället för att 

få stimulans inom det område där barnet har lättare att lära inom, ska få stöd inom sitt ”problemområde”.  

Bianca: Och är det nu någon som man tycker kan och vet jättemycket så behöver de 

kanske stimulans i något annat och då kan det ju vara leken eller något sådant kanske. 

------------------ 

Lovisa: Men det finns ju andra utmaningar för de barnen. Det finns ju istället kanske, 

det här sociala eller så istället. Som kanske behöver jobbas på mer. Och då kanske 

man ska utsätta det barnet lite mer för det?  

Lisa: Mm. 

Lovisa: För det andra, det kan de redan… Så det kommer lite annat istället. … Och 

jag tänker såhär. Man kanske inte behöver träna så himla mycket bokstäver då på 

förskolan. Det finns annat där som vi kan erbjuda. Andra saker istället som är 

viktigare.   

I ovanstående samtalssekvens framgår således att vissa områden och kunskaper beskrivs mer 

betydelsefulla än andra. Denna beskrivning av deras bedömning baseras på tron om att barn blir 

uttråkade i skolan om de redan kan allt när de kommer dit.  

Lisa: För det är ju det som många pratar om det här, just sen i skolan sen kanske, det 

blir så svårt för de blir så trötta, de blir trötta på allt… 

Lovisa: Ja precis. Kan det redan. 

Lisa: Kan det redan och så och det är inte kul för dem. 

På grund av att förskolepedagogerna inte vill att barnen ska bli trötta och uttråkade när de börjar skolan, 

begränsas tillgängligheten till stimulans inom skolrelaterade ämnen i förskolan.  Samtliga grupper 

beskriver att de genom sina bedömningar låter barnen vänta på stimulans och inte få allt tillgängligt i 

förskolan på en gång. 5-årsåldern beskrivs som rätt ålder att ge vidare utmaningar.  

Lisa: Just om man skulle tänka en som både kan, som har det sociala samspelet och 

kan läsa och så här. Det kan man ju märka på de som är 5-åringar här.  

… 

Lovisa: De måste få mer utmaningar, gå vidare ännu mer med dem.  

Lisa: Och sen kan man ju vara så här att vi erbjuder ju också… Nu har vi ju skrivdans 

med de äldsta för att de ska få någonting när de blir lite äldre. Känna att något, att man 

inte gör allting från början, att man liksom <stegrar lite> 

Lovisa: <Man får vänta lite.> … Men det tycker jag är bra, att man får vänta tills 

man blir 5-åring så får man göra det. 



 20 

Barn som vid tidigare ålder än 5 år behöver denna stimulans nekas till viss del det enligt en av grupperna 

med motivering att de senare inte ska bli uttråkade i skolan.  

 

5.3 Anpassning efter nivå och ålder  

Samtliga grupper är inledningsvis vaga med sina beskrivningar om anpassning. Inledningsvis 

framkommer endast att de anpassar efter barns behov, men när grupperna konkretiserar detta så belyser 

de även anpassning efter ålder, utvecklingsmässig nivå, intresse och befintlig kompetens som exempel 

på hur de anpassar undervisningen.  

Lovisa: Då har man en ganska enkel bana för de yngre och sen höjer man kraven lite 

för när nästa åldersgrupp kommer in. Mm, och även i språk tänker jag. 

Lisa: … Även om man har 3-4-åringar och man har en 4-åring som inte kan 

motoriskt det här så får det vara i den gruppen där det är lite lättare bana. 

Ovanstående exempel är hämtat från en diskussion kring hur anpassning görs i en motorikaktivitet, 

utefter både ålder och utvecklingsmässig nivå. 

 

5.4 Granska och anpassa undervisning och verksamhet 

Utifrån beskrivningar om anpassad verksamhet beskriver samtliga grupper att de efter framkomna behov 

behöver förändra sig själva och sin undervisning. Varje situation bedöms och reflekteras kring för att 

barnen på bästa sätt ska kunna tillägna sig innehållet i en planerad aktivitet.  

Lisa: Eller så får man förändra sin 

Lovisa: Undervisnings- 

Lisa: -situation. Man får göra något annat. Man får ju alltså tänka att jag inte kan göra 

det jag har tänkt utan jag får gå efter vad barnen tycker. 

Lovisa: Ja, tänka om. 

---------------------------------------------- 

Greta: Men så bollar man ju tillbaka det till sig själv i det läget när man känner: hur 

många var det som inte kunde koncentrera sig i samlingen som jag hade? Vad gjorde 

jag? Kunde jag gjort på något <annat sätt>? 

Gry: <Mm.> 

Greta: Så att jag verkligen hade fångat med alla barnen? För det handlar ju om hur jag 

bemöter dem också!  

Förskolepedagogernas bemötande blir därför enligt dem själva inte heller rättvist, eftersom barnens 

behov kräver olika. 

Bodil: Barn lär ju på olika sätt, och det är väl en liten utmaning för oss och. # Man 

kan ju inte göra lika med alla.  

--------------------------- 

Gry: Nej, att man får lära sig här att allt är inte rättvist.  

Greta: Nej  

Gry: Utan att man gör olika 
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En av grupperna beskriver även att anpassning av verksamheten är en utmaning för förskolepedagogerna 

eftersom den ska möta alla behov. 

Bianca: Men den som är stark så eller som kan mer, man måste ju ändå tänka att det 

finns material eller sånt som den kan göra likaväl till den som, som kanske inte kan 

lika mycket i just den aktiviteten som man gör. 

Bodil: Och det är ju en liten utmaning för oss med, att hitta nya sätt för det barnet 

också, och gå vidare i, i sin utveckling så att man inte bara stannar.  

… 

Bianca: Man kan ju inte just se att det är någon som känner att det är tråkigt här. Eller 

som, då är det ju någonting som är fel. Då måste man ju känna efter vad det är som 

man kan göra för det barnet. … Det skulle ju kunna bli tråkigt om man var väldigt 

duktig och tycker att den här miljön inte är utmanande längre. Då kan det ju bli tråkigt 

men då måste man ju lyssna in och se vad man kan göra åt det… Det tycker jag att vi 

är bra på! 

Ovanstående samtalssekvens påvisar medvetenhet i att alla barn oavsett behov ska stimuleras under 

förskolevistelsen vilket således kräver att förskolepedagogerna reflekterar kring hur väl de möter 

barngruppens befintliga behov. 

 

5.5 Mindre grupper skapar förutsättningar för att barn lär barn 

I samtliga gruppers samtal beskrivs delning av barngruppen i relation till att skapa förutsättningar för 

alla barn. I samtalen framkommer att gruppindelningar kan ses som ett redskap för att stödja och stärka 

de befintliga behoven hos det enskilda barnet genom att barnen lär av varandra.  

Lisa: Man ska lära av varandra 

Lovisa: Mm, man pratar mycket om grupp, gruppen som redskap.   

Lisa: Mm. 

Lovisa: Att man hjälps åt … Och se vilka vi har i vår grupp. Vilka kan man ta hjälp 

av? 

Barngruppen används således som ett redskap för att skapa förutsättningar för förskolepedagogerna att 

möta alla barns behov. 

 

5.6 Förändring i miljön 

Sammantaget beskriver de tre grupperna att de har en miljö som är föränderlig, efter barngruppens behov 

och nuvarande intresse.  

Bella: Sen är ju miljön lite också. Man försöker anpassa. 

Bodil & Bianca: Mm.  

… 

Bianca: Och att man lyssnar in barnens intresse eller det de är intresserade av. 

Här beskrivs återigen intresse som en aspekt av behov. 
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5.7 Sammanfattning av resultat 

Bedömningsbegreppet anses begränsa förskolepedagogernas samtal på grund av den historiska påverkan 

och koppling till skolan som finns inkluderat i begreppet. Grupperna beskriver därför vagt att bedömning 

kopplas till att alla barn har olika behov. I samtalen fördjupas beskrivningarna av bedömning och fokus 

läggs främst på de barn som på något sätt i sin utveckling väcker en oro hos förskolepedagogerna. 

Personlighetsdrag som bekymrar är tysta och/eller blyga barn, barn som är utåtagerande, barn med 

rörelsebehov, barn som är ointresserade/uttråkade, barn som behöver stöd i språkutveckling och/eller 

socialt samspel samt barn som behöver tid och upprepning. Även barns intresse beskrivs som ett behov.  

Utifrån barns beteenden beskrivs metoder för att bedöma behov. Dessa är observation och/eller 

samtal mellan kollegor som sker löpande samt under reflektionstid, samtal med vårdnadshavare i 

informella och formella samtal, tester av barns kunskaper och förmågor samt att dela barngruppen i 

mindre grupper för att enklare synliggöra enskilda behov.  

Det beskrivs att alla barn ska ges möjlighet till fortsatt utveckling, men två grupper beskriver att 

barns problemområden ska prioriteras högre på grund av personal- och tidsbrist. Vissa ämnesområden 

bedöms således vara mer betydelsefulla vilket medför att barnen i vissa avseenden får vänta på 

stimulans. Denna väntan är främst kopplat till ålder men även att de barn som ligger långt fram i 

utvecklingen inom ett specifikt ämnesområde vid tidig ålder inte kan stimuleras hur långt som helst på 

grund av att denne kan bli uttråkad i skolan. Vissa skolrelaterade ämnesområden väljs därför bort tills 

barnen är 5 år.  

Utifrån bedömda behov beskriver samtliga grupper att de skapar olika former av anpassning av 

verksamhet och undervisning. Anpassningen sker baserat på barnens behov, ålder, utvecklingsmässiga 

nivå, intresse och/eller kompetens. En metod som tillämpas för att förändra sin verksamhet och skapa 

förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling är att förändra sig själv som förskolepedagog och 

därmed också sin undervisningssituation genom reflektion enskilt samt kollegialt. Grupperna beskriver 

att bemötandet inte blir rättvist på grund av att olika barns behov behöver olika bemötande och stöd. 

Vidare beskrivs att samtliga arbetslag delar barngruppen i mindre grupper samt att den befintliga 

barngruppens kompetens används som redskap och stöd, genom att barn lär varandra, för att kunna möta 

alla enskilda behov i gruppen. Föränderlig miljö, baserat på barngruppens behov och barnens nuvarande 

intresse, är ytterligare en metod. 
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6. Diskussion  

I följande avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatsammanfattning, diskussion mellan resultat och 

bakgrund där forskningsfrågorna besvaras samt slutsatser av studien och förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras med myndighetstexter, tidigare forskning och 

socialkonstruktivistiska begrepp samt egen reflektion kring resultatet beskrivas. 

 

6.1.1 Samtal om bedömning 

Begreppet bedömning kopplas till skolan hos samtliga grupper och bildar således en sanning. Samtliga 

grupper startar samtalen med negativa kopplingar till begreppet, vilket skapar en gemensam kultur och 

sanning. Två av grupperna ändrar genom samtalen ståndpunkt och ser begreppet även som positivt. 

Detta medför en variation och splittring inom den gemensamma kulturen och sanningen, där de två 

grupperna skapar en mindre kultur i kulturen och en egen vinkling av sanningen. Utifrån ovanstående 

analys med de socialkonstruktivistiska begreppen finner vi en aspekt av begränsningar som kopplas till 

likvärdighet och tolkningsfriheten i myndighetstexternas laddade begrepp. Bedömning är ett begrepp 

som har en historisk utgångspunkt, vilket enligt förskolepedagogernas sanning är begränsande i deras 

arbete. Varje förskolepedagog har en egen relation till begreppet, vilket inte skapar någon 

samstämmighet i arbetslagen kring vad begreppet innebär samt hur det ska praktiseras i förskolans 

verksamhet. Vad som framkommer under samtal med ett av arbetslagen är att begreppets tidigare 

relation till skolan påverkar deras syn på begreppet. Denna påverkan leder vi vidare till osäkerheten som 

Alasuutari, Markström och Vallberg Roth (2014), Björk-Willén (2015) och Vallberg Roth (2014, 2017) 

menar finns kopplat till vad som ska dokumenteras och hur dokumentationen av barns förändrade 

kunnande och utveckling ska genomföras, för att således utveckla förskolans verksamhet som står 

framskrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 2016).  

 En annan sanning utifrån bedömning som samtliga grupper beskriver är att alla barn har behov 

fast på olika sätt och i olika omfattning. Bedömningen sker utifrån personlighetsdrag vilket bildar en 

gemensam sanning hos de tre arbetslagen, vilket bidrar till en gemensam, stor kultur. En av grupperna 

vidareutvecklar denna sanning genom att inkludera barns intresse som ett behov, vilket skapar en mindre 

kultur i kulturen. Utifrån ovanstående analys med de socialkonstruktivistiska begreppen kopplar vi 

denna definition av behov till det Kjær (2015) beskriver om att alla barn har mer eller mindre normala 

och avvikande drag. Svårigheten kring att avgöra vilket/vilka behov ett barn har samt vad som skiljer 

ett vardagligt mot ett särskilt stöd blir här problematiskt eftersom de behov som bedöms i studien har 

sitt fokus kring områden som bekymrar och väcker oro hos förskolepedagogerna, vilket är något som 

även Skolinspektionen (2017) belyser. Bedömningarna gällande oro menar vi blir odokumenterade så 

kallade personbedömningar som beskrivs av Skolverket (2010) samt Vallberg Roth (2014).  
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Förskolepedagogernas beskrivningar av metoder för att kunna bedöma barns behov kan 

problematiseras på olika sätt. Sanningen som ett av arbetslagen har är observation och reflektion kring 

denna mellan kollegorna som bedömningsmetod. Samma grupp beskriver även att de delar barngruppen 

i mindre grupper för att kunna se varje barn och således möjliggöra bedömningar. Å ena sidan tolkar vi 

observation som en form av dokumentation, där sambedömning sker i kollektiva interaktioner för att 

skapa fortsatta förutsättningar efter barnens behov (Vallberg Roth, 2014, 2017, 2018). Denna blir 

således pedagogisk när förskolepedagogerna reflekterar tillsammans kring observationerna (Skolverket, 

2010). Pedagogisk dokumentation är förenligt med Skolverkets (2016) intentioner för utvärdering av 

verksamheten. Å andra sidan ser vi en problematik i att ingen av grupperna beskriver bedömningar 

utifrån att genomföra någon form av dokumentation. Bedömningarna genomförs enbart baserat på 

förskolepedagogernas egen kompetens, i form av att ”man ser på barnen” och sedan samtalar kring vad 

som uppmärksammats. Vi tolkar att bedömningsbegreppet i relation till dokumentation skapar en 

osäkerhet hos förskolepedagogerna, likt även Alasuutari, Markström och Vallberg Roth (2014), Björk-

Willén (2015) samt Vallberg Roth (2014, 2017) beskriver. Sanningen om att vårdnadshavare är en 

betydelsefull aktör för att kunna bedöma barns behov finns i samtliga gruppers samtal. Sanningen skapar 

en gemensam kultur genom rådande föreställningar som framkommer i språklig interaktion. I en 

gemensam formativ bedömning och sambedömning med förskolepedagogerna skapas förutsättningar 

för barnets fortsatta utveckling och lärande (Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Vallberg 

Roth, 2012, 2014, 2017, 2018). Som tidigare redogjorts för lägger UNICEF (2009) tonvikt på att 

förskolans pedagoger och barnets vårdnadshavare gemensamt har ansvar för ett barns utveckling vilket 

även står framskrivet i Skolverket (2016). Ett av arbetslagen har utfört tester av barns kunskaper för att 

synliggöra eventuella behov av att utmana vidare, vilket enligt deras sanning utgör en betydelsefull 

metod. Genom att använda sig av sådana tester menar vi att de genomför summativ, 

utvecklingspsykologisk samt graderad kunskapsbedömning, där barnens kunskaper graderas i enlighet 

med vad de förväntas klara av vid en viss ålder (Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Vallberg 

Roth, 2012, 2015). Detta sätt att arbeta förvånade oss, eftersom dessa typer av bedömning tillhör en 

historisk bedömningskultur i förskolan som strider mot nuvarande läroplans intentioner för utvärdering 

av verksamheten genom dokumentation av barns förändrade kunnande (Skolverket, 2016).  

Genom samtalen fick vi syn på ett antal påverkansfaktorer som vi tolkar som begränsningar för 

förskolepedagogerna i arbetet för att kunna möta alla barns behov. Sanningar finns kring vilka behov 

som ska ges stimulans. Till en början beskriver samtliga grupper att alla barn, oavsett behov, ska ges det 

stöd som de behöver. Utifrån denna sanning bildas genom språklig interaktion två versioner av 

sanningen. Två av arbetslagen bildar en egen sanning och kultur där prioriteten inte ligger i att stödja 

barns intresse och områden som de har lättare att tillägna sig kunskap inom, i relation till 

personaltätheten och tidsbrist. Personaltätheten, som synliggörs i både samtalen samt i 

Skolinspektionens (2016) rapport, är ett exempel på en sådan begränsning. Förskolepedagogerna i 

studien beskriver personaltätheten i förhållande till antalet barn i barngruppen och Skolinspektionen 
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(2016) synliggör ytterligare ett perspektiv och beskriver problemet utifrån antalet utbildade förskollärare 

som är aktiva i förskolan. Detta dilemma, utifrån båda ovanstående perspektiv, anser vi kan påverka 

förskolans möjlighet till likvärdighet i bemötandet av barns behov men även i kvalitén i verksamhet och 

undervisning eftersom förskolläraren är ansvarig för detta (SFS, 2010:800).  

Prioriteringar beskrivs även utifrån samtliga gruppers sanning om att barn ska stödjas i sitt 

”problemområde”. I fokusgruppssamtalen synliggörs sanningen om att vissa ämnesområden bedöms 

högre prioriterade än andra. Barn som behöver stimulans i ett område där de har lätt för att inhämta nya 

kunskaper och färdigheter kan inte prioriteras i förhållande till barnets ”problemområde” vilket 

överensstämmer med det specialpedagogen inledningsvis har beskrivit för oss; att endast områden 

rörande problem kan prioriteras. I relation till denna beskrivning redogörs även för att barns intresse 

utgör ett behov, men där alla barns intresse, som exempelvis bokstäver, inte är av prioritet. 

Skolrelaterade ämnen får inte lika stor plats i verksamheten förrän barnen är i en viss ålder: en 

kunskapsmässig och åldersrelaterad väntan på stimulans. Grupperna delar således en gemensam kultur 

med sanningen av att väntan på stimulans innebär att 5-åringar ska ges möjlighet till vidare utmaning 

och stimulans. I kontrast mot UNICEF:s (2009) beskrivningar ges barn här ingen möjlighet till att 

påverka beslut rörande vad de ska erbjudas i förhållande till sina behov och intressen. Den största 

förundran som därför har väckts hos oss under studien är att samtliga arbetslag beskriver att barnen får 

vänta på stimulans till en viss ålder eller vänta på stimulans kopplat till kunskaper inom vissa 

ämnesområden. Detta arbetssätt menar vi kan kopplas till den utvecklingspsykologiska bedömningen, 

som beskriver att barn inte förväntas klara av eller uppnå vissa färdigheter förrän de befinner sig i en 

viss ålder (Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Vallberg Roth, 2015). Å ena sidan beskriver 

en av grupperna kontinuerligt vikten av att stimulera alla barns behov oavsett ålder, vilket skapar en 

mindre kultur med en egen version av sanningen. En annan grupp beskriver å andra sidan att barn som 

vid en tidig ålder redan är ”duktiga” inom vissa ämnesområden inte ska stimuleras vidare. Motiveringen 

för detta är att barnen blir uttråkade och redan kan allt när de börjar i skolan vilket framförs som ett 

problem för förskolepedagogerna i deras dagliga arbete. Detta skapar således en egen vinkling av 

sanningen och därmed en mindre kultur. Vid vidare eftertanke resonerar vi kring detta i termer av vad 

som egentligen blir ett beslut för barnets bästa utifrån UNICEF (2009), om barnen får vänta på stimulans 

inom vissa områden. Som en av grupperna beskriver, att utesluta möjligheten till att vidareutveckla vissa 

kunskaper inom områden som anses skolrelaterade, menar vi strider mot både Skollagens (SFS, 

2010:800) och förskolans läroplans (Skolverket, 2016) intentioner och skrivningar om att barn ska få 

möjlighet till maximal utveckling eftersom barn berövas möjligheten till fortsatt utveckling och 

stimulans. Ovanstående diskussion synliggör den makt som Johansson (2016) redogör för i förhållandet 

mellan vuxna och barn i förskolan. Förskolepedagogerna ges här möjlighet att bedöma och bestämma 

vilka förmågor och kunskaper som ett barn ska ges möjlighet att fortsätta utveckla. Enligt 

Skolinspektionen (2017) kan maktförhållandet begränsa barns möjligheter till fortsatt utveckling 

beroende på hur förskolepedagogen bedömer och hur bedömningen sedan tas hänsyn till. Vi drar därför 
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även kopplingar till UNICEF:s (2009) beskrivningar av vilka beslut som tas för barns bästa. I relation 

till maktdiskussionen ser vi även samband med Myrdals (2007) orsak-verkan modell. Modellen kan 

användas för att förstå varför detta arbetssätt råder. Behovet (tanken) är ”problemområdet” och på grund 

av begränsad personaltillgång (förutsättning), så blir handlingen väntan på stimulans. Resultatet av detta 

blir således att barns behov inom andra områden än ”problemområdet” inte tillgodoses.  

 

6.1.2 Förutsättningar för vidare utmaning och stimulans 

Sanningen som råder genom språklig interaktion i samtliga grupper är att verksamheten måste anpassas 

efter bedömda behov. Samtliga grupper skapar på så sätt en gemensam kultur genom sina samtal. 

Anpassning sker utifrån olika sanningar om vad som är ett behov. Denna motivering till anpassning 

överensstämmer med Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013), som menar att 

förskolepedagoger i förskolan behöver anpassa sin undervisning och verksamhet efter barnen i 

barngruppen så att alla kan tillägna sig nya färdigheter och kunskaper. Förskolepedagogerna beskriver 

även vikten av att reflektera kring och förändra sig själva i undervisningen. Vi ser reflektionen som en 

form av formativ bedömning för att gynna barnets fortsatta utveckling. Förskolepedagogerna menar 

vidare att detta skapar olika bemötanden hos förskolepedagogerna. Dessa bemötanden beskrivs i form 

av rättvisa, eftersom alla barn inte får likadant bemötande. Vi menar att rättvisetanken kan kopplas till 

begreppet likvärdighet samt att förskolepedagogernas beskrivningar av rättvisa styrks genom 

likvärdighetsbegreppet eftersom det innebär att alla barn inte får likadant och inte heller lika mycket 

stöd av förskolepedagogerna (SFS, 2010:800).  

Samtliga grupper innehar samma sanning gällande metoder för anpassning och bildar således en 

gemensam kultur. Arbetslagen beskriver olika metoder för att genom praktiska åtgärder förändra 

verksamheten. Den gemensamma sanningen utgörs av metoderna förändring av pedagogerna själva, 

delad barngrupp, användandet av barngruppen som redskap samt föränderlig miljö. Vi kopplar dessa till 

Skolinspektionens (2017) rapport. I den skrivs att långt ifrån alla förskolor har väl utarbetade metoder 

för att möta alla barns behov. Arbetslagens arbetsmetoder kan därför ses som en positiv kontrast till 

rapportens skrivningar. En av grupperna vidgar sin sanning utifrån den gemensamma sanningen om 

förändringsmetoder genom att beskriva svårigheterna kring att anpassa verksamheten efter allas behov. 

Arbetslaget beskriver anpassningen som en utmaning för pedagogerna. Detta bildar således en mindre 

kultur i kulturen. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar 

undervisning och förskoleverksamhet därefter. I studien har vi använt oss av metoden 

fokusgruppssamtal. Metoden har varit förenlig med studiens syfte genom att under ett samtal lyfta fram 

flera röster och perspektiv på det diskuterade fenomenet. Dock har metoden medfört både positiva och 

negativa konsekvenser för studien.  
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Granbom (2011) och Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att moderatorns roll under 

fokusgruppssamtalet är att fördela samtalstiden mellan deltagarna men avbryta samtalet i minsta möjliga 

mån. Vi upplevde dessa riktlinjer som problematiska eftersom det inte framgår hur mycket vi kunde 

avbryta för att rikta samtalet mot syftet eller för att fördela tiden mellan deltagarna. Diskussionen mellan 

deltagarna flöt därför på sämre under vissa sekvenser i samtalen och kom mer att likna en gruppintervju 

där alla deltagare inte deltog lika mycket och/eller vände sig mot moderatorn för vidare frågor. Vi har 

reflekterat kring att denna typ av empirisk datainsamlingsmetod var ny för både oss men även för 

deltagarna i samtliga grupper. En åtgärd som kunde gjorts inför samtalen är att samtliga begrepp eller 

dilemman som diskuterades kunde ha varit utskrivna och placerats framför deltagarna likt citatet från 

Skollagen (SFS, 2010:800). Vi tror att detta alternativa tillvägagångssätt skulle kunna ha underlättat 

samtalets flyt och att moderatorn inte i samma utsträckning behövt avbryta samtalen. Samtalen kunde 

på så sätt fördjupats genom att presentera samtalsmaterialet på ett annat sätt. Dessa påverkansfaktorer 

kan ha påverkat i hur stor utsträckning som dessa samtal kunde bidra med kollegialt lärande, som var 

en av avsikterna med metodvalet. Dock vill vi ändå se att den positiva inverkan som deltagarna hade på 

varandra under samtalen bidrog till att samtalen mestadels hittade nya infallsvinklar och perspektiv. 

Deltagarna tog hjälp av varandra i samtalet för att komma fram till gemensamma sanningar av förskolan 

och bedömningar av barns behov. Vi anser även att våra frågor och citat har bidragit till att samtalen 

fortlöpte i enlighet med syfte och forskningsfrågor. Vid de tillfällen där samtalet frångick studiens syfte 

och forskningsfrågor har moderatorn avbrutit och styrt tillbaka samtalet. Dessa sekvenser har således 

inte varit relevanta för studien och har därför inte redovisats i resultatet. 

Bryman (2016) beskriver komplexiteten med att i ett fokusgruppssamtal kunna urskilja vem av 

deltagarna som talar på inspelningen. Genom vårt val av att i början av samtalet låta deltagarna nämna 

sin angivna siffra underlättades transkriberingsarbetet eftersom vi kunde gå tillbaka och lyssna för att 

på så sätt kunna urskilja rätt röst. Trots detta val samt valet av dubbla inspelningsapparater kunde vi 

under vissa samtalssekvenser ändå inte urskilja alla uttalanden på grund av att flera deltagare talade 

samtidigt vilket bidrog till att vi inte kunde skriva ut transkriberingarna på dessa ställen.  

I analysarbetet har vi identifierat positiva samt negativa aspekter i vår studie. Den positiva 

aspekten omfattar att den transkriberade empirin först genomgick en enskild tematisk analys av varje 

student för att sedan bilda en gemensam tolkning och tematisk analys av empirin. Vi anser att detta 

medförde att transkriberingarna granskades flertalet gånger och varje framkommet tema utifrån den 

enskilda analysen kunde kopplas samman med den andra studentens framkomna teman för att därmed 

bilda större och mer omfattande teman. Resultatet har således fått ett djup eftersom samtalssekvenserna 

har granskats utifrån flera perspektiv och genomarbetats utifrån flera möjliga temarubriker för att kunna 

precisera vad som är relevanta teman för studien. Den negativa aspekten riktas mot en svårighet som 

identifierats under analysarbetet med de socialkonstruktivistiska begreppen. Svårigheten var att vi fann 

det problematiskt att analysera ett resultat endast utifrån begrepp och inte utifrån exempelvis 

fenomenologin som har tydligare riktlinjer för hur en analys ska genomföras. Vi har därför i analysen 
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fått fördjupa oss i valda begrepp i koppling till resultatet för att urskilja vad deltagarna kommer fram till 

i sina fokusgruppssamtal.  

På grund av att metoden inte har innefattat observationer av grupperna kan vi inte besvara 

funderingen kring om det som framkommer som sanningar i diskussionerna även praktiseras i 

verksamheterna. Diskussionen kan endast riktas mot reflektioner kring och svara på hur 

förskolepedagogerna beskriver att de gör eller kan göra för att bedöma barn samt anpassa verksamheten 

efter det. Ovanstående slutsats kring studiens metod är dock ändamålsenlig med studiens syfte. Genom 

att använda oss av exempelvis en kombination av intervju och observation hade studiens resultat 

eventuellt kunnat bidra med en mer fördjupad kunskap kring om det som beskrivs verkligen praktiseras 

på förskolan. 

 

6.3 Slutsatser 

Ämnet bedömning i förskolan är svårdiskuterat och medför ett dilemma för förskolepedagogerna att 

förhålla sig till. I samtalet beskrivs bedömningar kopplat till behovsbegreppet som ges flertalet 

definitioner. Behov anses vara en mängd olika fenomen som exempelvis ålder, utvecklingsmässig nivå 

och intresse vilket medför att begreppet blir komplext och därför omöjligt att enkelt definiera. 

Definitionssvårigheten menar vi medför en problematik i relation till vad som är ett behov och var 

skillnaden mellan stöd och särskilt stöd till dessa behov kan bli som även Skolinspektionen (2017) 

belyser. 

Under flertalet gånger under samtliga fokusgruppssamtal påstår förskolepedagogerna att det är 

svårt att svara på frågorna. Vi tolkar att en bidragande orsak till detta kan vara att de har en historisk 

bild av bedömningsbegreppet som strider mot nuvarande myndighetstexters beskrivningar av 

utvärdering och dokumentation genom barns lärande och utveckling (SFS, 2010:800; Skolverket, 2016). 

Vi anser att detta beror på att kulturers sanningar är svåra att rubba eftersom de ses som förutbestämda 

och outtalade. Kopplingen till skolan samt utvecklingspsykologisk bedömning syns på så sätt i 

resultatets samtalssekvenser. Begreppet blir därför negativt kopplat, trots förskolepedagogernas försök 

att se det positivt. Förskolepedagogerna berättar för oss att de tidigare har samtalat kring ämnet 

bedömning men att de fortfarande inte kan komma fram till hur de ska se på ämnet och hur det ska 

överföras till verksamheten. Vi anser således att tolkningsfriheten i Skollag (SFS, 2010:800) och 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) är problematisk. Vår slutsats av detta är därmed att 

likvärdigheten i utbildningen inte kan bli densamma nationellt sätt, eftersom varje förskolepedagog har 

sin egen tolkning av exempelvis bedömningsbegreppet. Vi menar därför att vårt arbete kan bli ett 

betydelsefullt samtalsunderlag för arbetslag i framtiden, för att diskutera kring och sikta mot att skapa 

en samsyn kring detta laddade begrepp. I enlighet med Alasuutari, Markström och Vallberg Roth (2014), 

Johansson (2016) samt Jönsson och Vallberg Roth (2014) menar vi att förskolepedagoger behöver 

uppdateras i medvetenhet kring bedömningars konsekvenser vilket kan ske i enlighet med 

bedömningens didaktik genom att reflektera kring didaktiska val vid genomförande av bedömningar 
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(Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 2014; Johansson, 2016; Skolverket, 2010). På så sätt kan 

bedömningen användas som ett positivt redskap och gynna enskilda barn, hela barngruppen och 

verksamheten (Johansson, 2016; Vallberg Roth, 2014). 

Under samtalen diskuteras att alla barn är i behov av stöd, men på olika sätt. Det som dock 

framkommer under samtalen är att alla behov inte prioriteras lika högt. En metod kopplat till detta, som 

används i samtliga arbetslag, är att låta barn vänta på stimulans. Denna väntan beskrivs av en av 

grupperna på så sätt att vissa skolrelaterade ämnen bortprioriteras. Denna grupp samt ytterligare en 

annan grupp menar att det är av prioritet att barn istället ges stöd inom de ämnesområden där de har 

”problem” med inlärningen. Denna begränsning menar vi strider mot SFS (2010:800) och Skolverkets 

(2016) intentioner mot att alla barn ska ges möjlighet till kontinuerlig och maximal utveckling, oavsett 

ämnesområde på grund av att vissa barn och kompetens i vissa ämnesområden inte ges möjlighet till att 

utvecklas. Utbildningen kan inte heller här bli likvärdig, eftersom alla barn och behov inte i samma mån 

tillgodoses. Vi kan dock återkoppla detta dilemma till den problematik vi har identifierat ovan med 

myndighetstexternas tolkningsfrihet.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

I vår studie har vi uppmärksammat att begrepp från myndighetstexter tolkas på olika sätt. Vi funderar 

därför kring huruvida en förskolevistelse kan bli likvärdig för alla barn om dessa begrepp tolkas på olika 

sätt av både enskilda förskolepedagoger men också i olika verksamheter. Likvärdigheten skulle därmed 

vara intressant att studera vidare, med koppling till begreppet bedömning av barns behov i relation till 

att vidare skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande utifrån dessa behov.  

Det hade även varit intressant att genomföra studien med andra metoder. Genom att använda 

datainsamlingsmetoder i form av enskilda eller kollektiva samtal i kombination med någon form av 

observation skulle studien kunna bidra med kunskap om hur förskolepedagoger i förskolan samtalar om 

att möta alla barns behov samt hur de egentligen praktiserar detta i sin verksamhet. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 (5) Samtalsguide 

1. Vad innebär begreppet undervisning i förskolan för er? 

  - Vad innebär begreppet anpassad undervisning?   

 

2. Vad får ni för tankar kring detta citat från Skollagen (2010:800, kapitel 1 §4) 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 

 

3. Vad innebär begreppet bedömning av kunskaper för er? 

  - Måste bedömning bara innebära någonting negativt/positivt?   

 

4. Hur märker ni att ett barn är i behov av mer stimulans i en undervisningssituation på 

förskolan? 

  - Vilka barn är i behov av extra stimulans i förskolans undervisning? 

  - Barn som ligger före barngruppen inom något specifikt område, hur möter ni 

  detta? 

 

5. Om ni bedömer att ett barn är i behov av mer utmaning/stimulans i undervisningen – hur 

tillgodoser ni detta? 

  - Hur anpassar man sin undervisning efter alla barn i sin barngrupp?  

 

 

 



 

Bilaga 2 (5) Anteckningsformulär 

Datum och tid:  

Gruppnamn:  

Talare Kommentar Talare  Kommentar 

    

    

    

    

 

 



 

Bilaga 3 (5) Samtycke och missivbrev 

 

 Samtycke för deltagande i studie kring anpassad 

undervisning i förskolan. 
 

Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer i vår studie. Dessa fyra 

principer beskriver er som deltagandes rättigheter. Genom att skriva under denna 

blankett samtycker Du till deltagande i denna studie. 

 

Informationskravet: 

 Kontaktuppgifter till ansvariga/forskarna ska finnas tillgängliga för alla deltagande i 

studien. 

 Studiens syfte ska beskrivas för alla deltagare innan de samtycker till deltagande i 

studien och även hur forskningen kan bidra med ny kunskap 

 

Samtyckeskravet:  

 Deltagande i studien är frivilligt och Du som deltagare kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att påvisa orsak eller att få negativa påföljder av forskarna 

 

Konfidentialitetskravet: 

 Deltagarna kommer att förbli anonyma genom hela studien samt de förskolor som de 

verkar inom.  

 Det insamlade materialet kommer att sparas på ett sådant sätt så att utomstående inte 

kan ta del av den. Efter avslutad studie kommer allt insamlat material raderas. 

 

Nyttjandekravet: 

 Det insamlade materialet kommer endast att användas i studien och kommer inte att 

utlämnas till utomstående för andra ändamål 

 

 

Hur går studien till?  
Metoden för att samla in material för studien är fokusgruppssamtal med arbetslag om 3 

pedagoger, förskollärare och barnskötare. Fokusgruppssamtal syftar till att skapa en 

diskussion mellan de deltagande pedagogerna så att de på ett effektivt sätt kan utbyta 

erfarenheter och kunskaper kring det studerade området. Samtalen kommer att spelas in som 

ljudfil för att forskarna ska kunna transkribera och analysera materialet efter samtalet. 

 

Hur får jag information om studiens resultat?  
När studien är godkänd på den slutgiltiga examinationen kommer denna att publiceras på 

http://www.DiVA-portal.org. Vi kommer meddela deltagande i studien vad studiens titel är så 

att Ni kan ta del av dess resultat. 
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http://www.diva-portal.org/


 

Missivbrev 
Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18  
 
Ida Johansson och Linnéa Widlund genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 
för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 
undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om förskolepedagogers beskrivningar om hur de anpassar 
förskolans undervisning efter alla barns behov. 

Studenterna genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 
verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University.  

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli involverad i följande 
forskningsaktivitet:  
 
- Samtalar med studentforskarna i formella fokusgruppssamtal 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när 
som helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica 
Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar ditt deltagande, vänligen skriv under nedan.  

________________________________  
Datum  

 

________________________________                               ______________________________  
Deltagarens signatur    Deltagarens namnförtydligande 

 

________________________________   ________________________________  
Studentens signatur    Studentens namnförtydligande 

 

________________________________   ________________________________  
Studentens signatur     Studentens namnförtydligande  
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Ida Johansson    Linnéa Widlund 

Mail:……………………   Mail: ………………… 

Telefon: XXXX-XX XX XX   Telefon: XXXX-XX XX XX 



 

Bilaga 4 (5) Transkriberingsmall 

Transkribering grupp XXX, Datum: XXXX-XX-XX / Tid: XX.XX 

nr 1 = X1 

nr 2 = X2 

nr 3 = X3 

 

Talare Säger Kommentarer/anteckningar 

   

   

Bedömning: 

 

Anpassa undervisning: 

 

Reflektion:  

 



 

Bilaga 5 (5) Transkriberingssystem 

NAMN:  Uttalandet börjar med fiktivt namn och kolon. 

<   >  Inom vinkelparentes talar flera parter samtidigt. 

#  Paus i samtalet. 

…  Utelämnat uttalande. 

 


