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Sammanfattning 
 

Då barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i dagens förskolor startade 

en mellansvensk kommun ett projekt vars syfte var att öka pedagogers kunskaper kring 

ämnet samt utveckla och förbättra de kommunala förskolorna. Syftet med denna studie 

är att göra en delutvärdering av kommunens projekt ” En hälsofrämjande förskola – 

utvecklande förhållningssätt” för att granska projektets syften och mål är på väg att 

uppnås eller har uppnåtts.  

Studiens metod är influerad av kvantitativa studier och empirin bygger på enkäter som 

sedan sammanställdes samt analyserades och tolkades utifrån bland annat Läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) samt relevant litteratur. Datainsamlingen skedde med 

enkäter till kommunens alla förskolechefer, specialpedagoger och pedagoger. Enkäterna 

var formulerade med både strukturerade och ostrukturerade frågor.  

Resultatdelen är uppdelade i fem kategorier; Värdet av kunskaper, Perception kring 

delaktighet och den fysiska miljön, Uppfattningar om förtydligande arbetssätt, 

Uppfattningar om kulturell och språklig bakgrund samt Förberedande verksamhet.  

Resultaten indikerar på tydliga skillnader i svaren mellan de olika arbetsgrupperna, där 

förskolecheferna och specialpedagogerna i stor utsträckning delar samma syn på 

projektets förlopp till skillnad mot pedagogernas.  

Studien avslutas med en diskussionsdel där studiens metod samt resultat diskuteras. Hur 

kommer det sig att svaren skiljer sig åt så pass mycket mellan de olika arbetsgrupperna? 

Påverkar arbetspositionen informationsflödet angående projektet? Forskning säger att 

miljön i förskolan är oerhört viktig, stämmer detta med resultaten i studien? Dessa 

frågor och mer diskuteras. Studien avslutas sedan med en slutsats där det bland annat 

framkommer att AKK, bildstöd och teckenstöd är återkommande arbetssätt som de 

arbetar med, att svaren skiljer sig åt mellan de olika arbetsgrupperna samt att projektet 

har en lång väg kvar till att uppnå vissa av sina mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

Abstract 
 

Children with neuropsychiatric disorders are increasing in today's pre-schools a 

Swedish municipality started a project whose aim was to increase teachers' knowledge 

about the subject and to develop and improve the municipal preschools. The purpose of 

this study is to do a semi evaluation of the municipality's project "A health promoting 

pre-school - developmental approach" to review the project's aims and objectives are on 

track to be achieved or have achieved. 

The study's methodology is influenced by quantitative studies and the empirical data is 

based on questionnaires which then was compiled and analyzed and interpreted based 

on, among other things, pre-school curriculum (Lpfö 98, rev. 2010) and the relevant 

literature. Data collection was done with questionnaires to all municipal preschool 

managers, special educators and pedagogues. The questionnaires were formulated with 

both structured and unstructured questions. 

The results section is divided into five categories; The value of knowledge, perception 

about the participation and the physical environment, perceptions clarification of 

working, Perceptions of cultural and linguistic backgrounds, as well as preparatory 

activities. 

The results indicate a clear differences in responses between the various working 

groups, where the pre-school heads and special educators at a large extent share the 

same view of the project's progress toward the educators. The study concludes with a 

discussion part where the study's methodology and results discussed. How is it that the 

answers differ so much between the different working groups? Affect the working 

position the flow of information regarding the project? Research says that the 

environment in preschools is very important, does the research match with the results of 

the study? These questions and more will be discussed. The study ends with a 

conclusion which it emerges that the staff works with image support, sign language and 

AKK, that the answers between the different working groups differ and that the project 

has a long way to go to achieve some of their goals. 
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1. Introduktion 
 

Nedan kommer en introduktion till studien. Studien är en utvärderingsstudie av ett 

projekt som genomförts i en mellanstor kommuns samtliga förskolor. Introduktionen 

innehåller en beskrivning av projektet samt dess syfte, mål och effekter. Situationen i 

kommunens förskolor kommer också att beskrivas samt centrala begrepp inom studien 

kommer att förklaras för att ge läsaren en grund för resterande delar av studien. I studien 

har vi valt att enhetligt benämna både förskollärare och barnskötare som pedagoger. 

Detta för att underlätta för läsaren och få texten mer enhetlig.  

 

1.1 ”En hälsofrämjande förskola - utvecklande förhållningssätt” 
 

Kommunen startade under år 2013 en föreläsningsserie angående neuropsykiatriska 

diagnoser för all personal i förskolan i en mellanstor kommun i mellersta Sverige vilket 

blev startskottet för kommunens kommande projekt. Föreläsningarna grundade sig i att 

kommunen uppmärksammat en ökning av barn med samspels - och 

kommunikationssvårigheter samt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(kan förkortas NPF) under de senaste tre åren. Föreläsningarna påvisade behovet av 

ytterligare kompetens hos personalen och under våren 2014 identifierades flera 

förbättringsområden gällande arbetsmetoder och förhållningssätt kring barn i behov av 

särskilt stöd. Kommunen genomförde då en omfattande kartläggning för att få en 

konkret överblick över vad som behövdes förbättras inom verksamheten. 

Kartläggningen innefattade tre punkter: 

 Inventering av barn i behov av särskilt stöd 

 Enkät med förfrågande gällande kompetensutveckling behov till samtliga 

förskollärare och barnskötare.  

 Barnkonferenser med pedagoger som utgått från organisation, grupp och 

individnivå  

(I.Eriksson, personlig kommunikation, 26 Oktober 2015).  

Kartläggningens fokus var att uppmärksamma svårigheter med språkutveckling, 

samspel och kommunikation hos barnen i förskolorna, det kunde konstateras att i många 

fall hade barnen någon form av neuropsykiatrisk funktion. Kartläggningen genomfördes 

i form av seriestrukturerade samtal med ett antal av kommunens specialpedagoger, 

talpedagoger samt berörda förskolechefer. Även en inventering av 
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kompetensutvecklingsbehovet hos personalen genomfördes. Då kartläggningen som 

gjordes visade på att antalet barn med NPF har ökat och därmed ett behov av ökad 

kompetens hos pedagogerna. De visade på att personalen i kommunen är i behov av 

kompetensutveckling inom området NPF både gällande individ-, grupp- och 

organisationsnivå. En annan slutsats var att personalen som arbetar i verksamheterna 

behöver uppmärksammas på att det personliga bemötandet påverkar varje individs 

möjlighet till lärande och utveckling. Den visar även på att barns möjligheter för 

deltagande ser olika ut mellan förskolor. Kartläggningen påvisade även behovet av ökad 

kunskap och förståelse för hur pedagoger ska ta tillvara på barnens tidigare erfarenheter, 

oavsett språklig och kulturell bakgrund. Även den fysiska miljön behöver utvecklas och 

förbättras för att ge förutsättningar för det sociala samspelet. (I.Eriksson, personlig 

kommunikation, 26 Oktober 2015).  

Målet med kartläggningen var att ansöka om medel från specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) för att kunna genomföra projektet. Kartläggningen 

tillsammans med en beskrivning på hur det såg ut i förskolorna, samt förväntade 

effekter och mål skickades in till SPSM och kommunen fick godkännande av finansiella 

medel till att genomföra sitt projekt.  

 

Innan kommunen ansökte om medel hade de redan påbörjat sitt tilltänkta projekt till 

mindre delar. De hade fyra specialpedagoger som arbetade mot förskolan, Även en 

chefsgrupp från förskolorna arbetar tillsammans för att bland annat arbeta fram 

övergripande mål för samtlig personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

Kommunen hade även påbörjat en föreläsningsserie som vi nämnt tidigare, serien 

påbörjades hösten 2013 och fortsatte under hösten 2014. Även en utbildning som 

genomförs av en specialpedagog med specialkompetens inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar hade påbörjats. Utbildningen utgår från olika fallbeskrivningar 

och mellan utbildningstillfällena finns handledning av specialpedagoger till arbetslagen. 

Handledningen inriktar sig i första hand på hur pedagoger utifrån den gemensamma 

värdegrunden bemöter barn med olika funktionsnedsättningar men den inriktar sig även 

på hur förskolorna utformar den fysiska miljön. Samtliga förskolor i kommunen har 

tillgång till utbildning och nätverk gällande AKK1. Denna utbildning genomförs av 

                                                 
1 Står för alternativ och kompletterande kommunikation och innebär kommunikation mellan människor som ersätter eller 

kompletterar ett bristande tal och/eller språk. Redskap såsom grafiska symboler, teckenstöd och kropppsspråk. (Heister Trygg, 

1998) 
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förskollärare på en av kommunens specialförskolor samt talpedagoger. Samtliga 

förskolor har även utsett en förskollärare som tillsammans med förskolechefen har ett 

mer övergripande ansvar för att en språkutveckling sker på förskolan (I.Eriksson, 

personlig kommunikation, 26 Oktober 2015).  

 

Genom de extra finansiella medlen från SPSM kunde kommunen starta sitt projekt 

under de första månaderna av 2015. Projektet planeras att fortgå i två år. Projektet 

fokuserar på barn med samspels och kommunikationssvårigheter samt 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som vi nämnt tidigare. Dock har kommunen 

valt att fokusera endast på ADHD och Autismspektrumstörningar inom det 

neuropsykiatriska området då de endast vid ansökningstillfället hade barn med dessa 

funktionsnedsättningar (I.Eriksson, personlig kommunikation, 26 Oktober 2015).  

 

Under projektets gång har ett antal planerade insatser påbörjats och genomförts. Dels 

har en fördjupande fortbildning gällande barn med neuropsykiatriska svårigheter 

påbörjats, denna fortbildning leds som tidigare utbildning av en specialpedagog och 

utgår även den från olika fallbeskrivningar samt handledning till arbetslagen. 

Specialpedagogerna har även handledning gällande fortbildningen som kopplas ihop 

med problemskapande/konkreta situationer i vardagen och personalens förhållningssätt 

samt hur kompetensen omsätts i det praktiska och vardagliga arbetet. Under tiden som 

projektet är i gång sker en kontinuerlig uppföljning av arbetslaget samt den eventuella 

individuella handledningen utifrån utbildningarna som genomförts. Under projektets 

gång finns även en specialpedagog med spetskompetens gällande NPF till hands och 

erbjuder förskolornas specialpedagoger samt arbetslag handledning och utbildning. 

Även extra resurser samt material införskaffas för att erbjuda personalen samt barnen på 

förskolorna en förbättrad verksamhet att vistas i (I.Eriksson, personlig kommunikation, 

26 Oktober 2015).  

 

Projektets mål och syfte är följande: 

 

Syfte. 

1. Kommunen vill öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för 

delaktighet för barn med NPF så att risken för uteslutning och utsatthet minskar 



 

4 

 

2. Kommunen vill öka kunskapen och förståelsen hos varje pedagog om att de 

egna attityderna och de egna bemötande har betydelse för barns möjligheter att 

utvecklas och tillgodogöra sig lärandet 

3. Kommunen vill förbättra den fysiska miljön och ta tillvara på de möjligheter 

som en väl genomtänkt miljö bidrar med för ökad delaktighet och inkludering 

4. Kommunen vill öka förståelsen för hur de kan/ska upptäcka 

funktionsnedsättningar och svårigheter hos barn med annan språklig och 

kulturell bakgrund. 

Mål. 

1. Kommunens alla förskolor har alla högsta nivå 1 (enligt SPSM 

värderingsverktyg) för tillgänglig utbildning.  

2. Pedagoger har ökade teoretiska kunskaper om barns specifika behov 

3. Pedagoger använder förtydligande arbetssätt i mötet med barnen 

4. Samtliga förskolor har skriftliga rutiner i det systematiska kvalitetsarbetet som 

säkerställer att bemötande anpassas utifrån barnens behov. 

5. Samtliga förskolor har utarbetade checklistor över vad som behövs tänkas på 

och åtgärda i den fysiska miljön där barnen finns 

 

På kort sikt förväntar kommun att kunskapsnivån har höjts hos samtlig personal, att 

förskolecheferna har en beredskap på hur man förbereder en verksamhet på att ta emot 

barn med neuropsykiatriska svårigheter. Kommunen strävar också efter att samtliga 

förskolor ska utöka tillgängligheten för alla barn så att barn med olika 

funktionsnedsättningar på ett naturligt sätt och i ökad grad inkluderas samt att alla 

pedagoger skapar en förskola och utbildning utifrån alla barns rätt till utveckling och 

välbefinnande (I.Eriksson, personlig kommunikation, 26 Oktober 2015).  

 

 

1.2 Förskolans verksamhet i kommunen  
 

I den aktuella kommunen erbjuder 25 kommunala förskolor omsorg under dygnets alla 

timmar. Utbildningen i de kommunala förskolornas verksamheter styrs av skollag, 

läroplan för förskolan Lpfö98 (rev. 2010), Skolverkets allmänna råd för förskolan, 

diskrimineringslag och förskolornas egna handlingsplaner. 
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Pedagoger ansvarar för att pedagogiska resonemang förs fram angående 

arbetssätt/förhållningssätt. Förskollärare och barnskötare ansvarar även för att 

verksamhetens egna observationer finns att använda som underlag. Utifrån 

diskussionerna utformas sedan undervisningen/utbildningen så att organisation, regler, 

arbetssätt och förhållningssätt underlättar samt anpassas för alla barn.  

Förskolans verksamheter har förebyggande rutiner och dokumentation gällande barn 

med särskilda behov för enskilt barn eller i barngrupp. Om ett problem kvarstår ska 

berörd förskolechef kontaktas för fortsatt handläggning av fallet samt upprätta en 

kontakt med en specialpedagog. Vid instiftade så kallade barnkonferenser samtalas och 

dokumenteras stödinsatser och måluppfyllelse tillsammans med berörd förskolechef.  

Den aktuella kommunen har under riktlinjer för förskolans verksamhet och pedagogisk 

omsorg en underrubrik kallad särskild stöd, där barn som av fysiska, eller psykiska eller 

av andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling skyndsamt ska erbjudas plats 

i en förskoleverksamhet (I.Eriksson, personlig kommunikation, 26 Oktober 2015).  

 

1.3 Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 
 

 

Eriksson (2008) skriver om NPF som är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, som 

inkluderar ADHD, Asperger syndrom, Autism, DAMP, tics och Tourettes syndrom. De 

har fått samlingsnamnet neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet omvandlar 

information på ett annorlunda sätt, vilket kan påverka barnet i en sådan omfattning att 

det blir en funktionsnedsättning. Diagnoserna inom NPF har flera gemensamma delar, 

de är alla beteendediagnoser och ställs utifrån barnets beteende snarare än utifrån 

medicinsk orsak. De har alla en biologisk del i sin bakgrund och dessutom så innebär 

alla diagnoser en annorlunda kognition mot det som är vanligt förekommande, vilket 

betyder att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt (se 

bl.a. SPSM, 2015). 

 

Eriksson (2008) beskriver att det finns flera olika orsaker till att man drabbas av någon 

form av NPF, orsakerna är till största delen medfödda, ärftliga eller uppkommer vid för 

tidig födsel. Även hjärnskador vid förlossningen eller kromosomskador är orsaker till 

att barn kan drabbas av NPF. De senaste två ligger ofta dolt i kroppen och symptom på 
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dessa uppkommer inte förrän i senare ålder, runt två till tre års ålder medan de andra 

syns när barnet är nyfött. 

 

Begreppet NPF används till största delen i Sverige, och internationellt benämns det 

istället ofta för utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (SPSM, 2015). 

 

1.4 ADHD 

 

Det som kännetecknar ADHD är framförallt koncentrationssvårigheter/ 

uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och överaktivitet. Symptomen kan variera 

beroende på tid och i vilken miljö som barnet befinner sig i, det kan skilja sig från barn 

till barn. Barn som har diagnosen ADHD har ofta svårigheter med att tolka 

sinnesintryck och har ofta svårt att kontrollera sin motorik. För att kunna ställa en 

ADHD diagnos på ett barn är det många faktorer som måste stämma överens och för att 

den ska kunna ställas måste symptomen uppträda under en längre tid och i olika miljöer 

men även utifrån förväntningar vad det gäller kön, ålder och utvecklingsnivå (Eriksson 

& Beckman, 2007). 

 

I Norden finns flera forskare som har uppmärksammat att barn med diagnosen ADHD 

har nedsatta kognitiva funktioner i hjärnan som innebär att de har svårigheter med att ta 

in intryck och information som ges samt att det kan vara svårt för de barnen att uppfatta 

instruktioner som följer efter varandra. De barnen agerar ofta väldigt impulsivt och har 

svårt att se olika handlingsmöjligheter från tidigare erfarenheter och handlar därför 

vanligtvis utifrån vad de tycker är bäst för stunden (Eriksson & Beckman, 2007). 

Barn med diagnosen ADHD har ofta också olika former av tal- och 

språkutvecklingssvårigheter vilka ofta kvarstår inför skolstarten och ger många gånger 

en språklig osäkerhet, då en del barn kan ha svårigheter med att hitta ord, att formulera 

meningar eller uttrycka vad de menar. Läs- och skrivsvårigheter finns hos hälften av 

barnen med ADHD vilket till viss del hänger ihop med språkliga svårigheter, men 

svårigheterna kan även bero på brister i minnet (Eriksson & Beckman, 2007). 

 

Under småbarns- och förskoleåldern anses barn med ADHD vara överaktiva, de klättrar, 

kryper och är nyfikna och går ofta på små spännande äventyr på egen hand. Det som 

kännetecknar dessa barn är att de har kort uthållighet och har svårt att sitta still som 
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exempelvis vid samlingar på förskolan. Barn som har symtom för ADHD har även svårt 

att leka tillsammans med andra barn då de ofta har svårt att koncentrera sig på en sak 

under en länge tid. Detta kan leda till att det blir olika typer av utbrott och kraftiga 

känsloyttringar (Eriksson & Beckman, 2007). 

 

1.5 Autism och Aspergers syndrom 
 

Autismspektrumstörningar (som kan förkortas ASD) innefattar ett autismliknande 

livslångt tillstånd hos en person, vilket kännetecknas av svåra funktionshinder i sin 

kommunikation, sociala interaktion samt i lek och beteende. Orsaker till autism och 

liknande diagnoser är okända men det finns bevis på att det kan vara orsaker såsom 

genetiska aspekter, komplikationer vid födelsen eller miljöfaktorer (SPSM, 2015). 

Autism har gått från att ses som en psykisk sjukdom till att ses som en störning i 

utvecklingen. En person med autism uppvisar ofta en annan utvecklingsprofil än icke 

autistiska människor, deras utvecklingskurva ser därför helt annorlunda ut. Majoriteten 

av barn som har autism har svårt med fantasi, de flesta barn med en 

autismspektrumstörning ser istället allt i konkreta termer. De har på så sätt problem med 

att se flera betydelser av en och samma sak. Exempelvis så kan det vara svårt för ett 

barn med en autismspektrumstörning att se samband mellan en leksaksbil och en riktig 

bil. För att kunna se sambandet krävs en kognitiv ansträngning hos barnet, en sorts 

“särkoppling” för att kunna se rätt förbindelse mellan en leksaksbil och en riktig bil. 

Barn med autismspektrumstörningar har inte denna koppling fullt automatiserat, deras 

kognitiva delar fungerar på ett annat sätt och kopplingen blir då annorlunda (Gillberg & 

Peeters, 2002).                                  

Aspergers syndrom (AS), kan beskrivas som en mildare variant av autism. Den största 

skillnaden mellan diagnoserna är att ett barn med Aspergers syndrom behärskar språket, 

samt är ofta välbegåvat men kan få svårigheter med förståelsen av saker och ting. 

Exempelvis så är samhället och även förskolor idag uppbyggt på många oskrivna 

sociala regler som bör följas, en individ som har Aspergers syndrom kan få svårt att 

förstå det och veta vilka oskrivna regler det finns (Eriksson, 2008). Att ha Aspergers 

syndrom innebär att personen har vissa svårigheter med socialt samspel, de har 

exempelvis svårt att förstå andra människors kroppsspråk, och som barn att se 
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någonting ur en annan individs perspektiv. Det är också många individer med Aspergers 

och även autism som har ett behov av att göra saker i en speciell ordning eller på ett 

visst sätt varje gång. En annan sak som är vanligt hos individer med Aspergers syndrom 

är att de har svårigheter med förändringar om de inte har blivit förberedda innan på vad 

som ska ske. Någonting som också kan vara svårt att förstå för en individ som har 

Aspergers syndrom är ordspråk, liknelser och uttryck där innebörden inte är exakt 

(Gerland, 2003). 

 

 

1.6 Studiens syfte 

Syftet med vår studie är att genomföra en delutvärdering av projektet “En 

hälsofrämjande förskola - utvecklande förhållningssätt” och genom det studera om 

projektet har förändrat förskolornas arbetsmetoder samt förhållningssätt och i så fall hur 

detta har förändrats. Vi utgår från projektets uppställda mål och studerar i vilken grad 

dessa är på god väg att uppnås och/eller har uppnåtts. 

 

1.7 Forskningsfrågor 

 Hur har det utvärderade projektet uppfattats förändra förskolans 

arbetssätt och förhållningssätt gällande barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar enligt personalen? 

 Hur skiljer sig uppfattade arbetssätt och förhållningssätt åt mellan de 

olika arbetsbefattningarna vilka ingick i det kommunala projektet?  

 

 

2. Bakgrund  
 

Denna del i uppsatsen kommer att inledas med en historisk tillbakablick gällande 

utvärdering inom den svenska förskolan. Sedan kommer olika teorier och forskning 

kring utvärdering att beskrivas, mestadels kring förskolan men även om utvärdering i 

största allmänhet. Vidare kommer olika utvärderingsmodeller beskrivas samt olika 

metoder/material som det går att använda sig av när en utvärdering görs. Detta för att ge 

läsaren större förståelse och inblick i vad utvärdering är och varför de görs. 
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2.1 En historisk sammanfattning  
 

För några decennier sedan var begreppet utvärdering ett nästintill okänt begrepp både i 

samhället och så även i förskolan. I förskolan låg fokus framförallt gentemot det som 

gått under benämningen planeringstänkande. En grovplan konstruerades terminsvis och 

finplaneringar gjordes vecka för vecka. Detta innebar att pedagogerna mest hade sitt 

fokus framåt, på vad som skulle komma. Åsén (2002) menar på att det idag utvärderas 

istället för planeras i förskolans verksamhet vilket kan kopplas till hur tänkandet kring 

verksamheternas styrning har förändrats över tiden. Idag blickas det tillbaka på det som 

gjorts för att sedan kunna vidareutveckla verksamheten och förbättra den.  

Kopplas utvärdering samman med denna kontext så blir kontentan enligt Åsén (2002) 

att det utvärderas för att komma vidare. Trots att termen utvärdering tidigare var ganska 

okänd så har förskolan under de senaste decennierna haft en tradition av att utvärdera 

utan att de tänkt på det.  

 

I och med att läroplanen (lpfö 98) infördes så betonades det pedagogiska uppdraget i 

förskolan på ett helt annat sätt än tidigare. I Sverige har utvärdering kommit att bli mer 

betydelsefull än tidigare och idag är frågan snarare om vi utvärderar för mycket. Allt 

skall utvärderas men använder vi verkligen materialet på rätt sätt?   

 

2.2 Vad definieras som utvärdering? 
 

Begreppen utvärdering och uppföljning blandas många gånger ihop med varandra och 

tittar man närmare på olika “utvärderingar” så kan det ofta handla om en uppföljning 

och inte en utvärdering. Den viktigaste komponenten som skiljer begreppen åt ligger i 

hur man skaffar fram informationen samt att begreppen har olika funktioner (Åsén 

2002). Enligt Skolverket (Hedenquist, 1999) så är en uppföljning till skillnad mot 

utvärdering något som inte med säkerhet går att bedöma, det vill säga värdera. Med 

uppföljning vill man få en bredare vetskap kring ett eller flera generella fenomen medan 

utvärdering är att man gör en djupare analys, granskar och värderar några särskilt 

utvalda områden. En utvärdering sker även oftast på uppdrag av någon och vid särskilda 

tillfällen. När det görs en bedömning eller värdering av utvalda delar i en verksamhet så 

är man inne på det som kallas för utvärderingsområdet (Hedenquist, 1999).  

Skolverket definierar utvärdering på följande vis:  
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Att granska och värdera särskilt utvalda delar av verksamheten inom barnomsorg 

och skola gentemot överenskomna kriterier.  - Hedenquist 1999:34 

 

Att granska innebär att man inte endast ska beskriva de olika delar som valts, utan även 

analysera den data och dokumentation av verksamheten som samlats in. För att kalla det 

en utvärdering så krävs det även att resultaten som framkommit värderas. 

Alexandersson (1998) skriver om hur utvärdering kan anses vara en kollektiv aktivitet:  

 

Utvärdering är en kollektiv aktivitet. Den är social eftersom den handlar om 

människor och uttrycks i språk. Det är i mötet och samspelet med andra som 

yrkeskompetensen förvärvas och fördjupas. Utvärdering kan bidra till att skapa 

sådana möten. Men det är då inte givet att man har en gemensam bild över hur 

utvärderingsresultaten skall läsas och förstås. Däremot är det avgörande att man 

känner till varandras antaganden, tolkningar och förhållningssätt och kan ta del 

av dessa. Utvärdering förutsätter därför ett dialogiskt samspel mellan pedagoger. 

- Alexandersson, 1998, s.21  

 

Hur definieras då utvärdering? Utvärdering av utbildning är en systematisk beskrivning 

av ett utbildningsobjekt och/eller en bedömning av dess merit eller värde. Det är en 

process för att systematiskt samla in olika typer och former av data i syfte att visa värdet 

av ett program eller projekt. Walberg och Haertel (Wilde & Sockey, 1995) definierar 

utvärdering som en noggrann granskning av en läroplan, program, institution, 

organisation eller liknande.  

 

2.3 Syften med utvärderingar 
 

Åsén (2002) skriver om hur utvärderingsforskaren Peter Dahler-Larsen menar att det är 

mycket vanligt att det finns kunskap om vad och hur man skall utvärdera men att det 

saknas kunskap om varför man ska utvärdera något och vad man skall använda 

utvärderingen till. Många gånger finns det ingen plan för hur beslut baserade på 

utvärderingsresultaten skall användas. När en utvärdering sker är det därför viktigt att 

reflektera över och ta ställning till en rad grundläggande frågor rörande syfte, upplägg 

och funktion. Holmlund och Rönneman (1995) menar att det är viktigt att besvara 

frågan i vilket syfte och för vem som utvärderingen sker innan arbetet påbörjas.  

Syftet med utvärdering kan variera men vanliga syften inom förskolan kan vara att 

pedagoger vill kontrollera förskolans kvalitet, ge barn och föräldrar insyn och 

information när de skall välja förskola samt ge de föräldrar och barn som redan finns i 
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verksamheten mer insyn i det dagliga arbetet (Åsén, 2002). Ett annat syfte med 

utvärdering inom förskolan kan vara att ge pedagogerna underlag så att de kan utveckla 

och om det så behövs förbättra den pedagogiska verksamheten. Detta får de genom att 

utvärderingen synliggör vilka styrkor och svagheter som finns i verksamheten. Andra 

syften kan vara att utveckla pedagogernas kompetens samt synliggöra verksamheten för 

andra (Åsén 2002).  

 

I dagens förskola kan man urskilja tre olika huvudmotiv för en utvärdering. De är: 

kontrollmotivet, förändrings- eller utvecklingsmotivet samt upplysnings- eller 

kunskapsmotivet. En utvärdering med ett kontrollmotiv blir ett sätt för olika 

beslutsfattare att införskaffa information för att på så sätt kunna kontrollera och styra 

verksamheten (Åsén 2002). Med utvecklingsmotivet blir utvärdering istället ett sätt att 

inskaffa underlag för att en utveckling eller en förändring kan ske. Tanken med 

utvecklingsmotivet är att såväl beslutsfattare som pedagoger ska kunna ha utvärderingen 

som underlag för att på så sätt kunna förnya verksamheten (Åsén 2002). Sista motivet, 

upplysningsmotivet, är en mer teoretisk utvärderingsform, vilket kan säga att den liknar 

en form av forskning, där kunskapen står i fokus. 

 

2.4 Kritisk infallsvinkel  
 

Lindgren (2006) skriver om hur utvärdering har blivit en social norm i vårt samhälle. 

Denna norm speglar ett synsätt som menar att det ska finnas en vilja att dokumentera, 

granska och övervaka både sig själva och kollegor samt det gemensamma arbetet. 

Kontenta är att utvärdering ”måste” hända för att det ska finnas en säkerhet kring att 

utveckling sker.  

 

Lindgren (2006) skriver också om hysterin kring utvärdering och kallar det för 

utvärderingsmonstret. Han menar också att det allra hungrigaste monstret finns inom 

utbildningssektorn. Redan i förskolan dokumenteras barnens läroprocesser och 

utveckling i olika metoder, och utifrån dessa sker sedan utvärderingar.  

Precis som Dahler-Larsen (Åsén 2002) så ifrågasätter Lindgren (2006) om de som 

utvärderar vet varför de utvärderar. Lindgren (2006) lyfter också fram tidsaspekten och 

menar att det, av någon anledning, är många som är beredda att satsa stora resurser och 

tid från något annat för att granska verksamheten. Allt detta utan att veta vad som ska 
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undersökas och hur resultatet ska användas. Trots all utvärdering så framgår det inte om 

verksamheten verkligen blir bättre eller inte men ändå så ökar kraven på utvärdering. 

 

2.5 Datainsamling  
 

Det går att säga att utvärdering sker i fem olika steg. Ställa sig frågor, välja metod, 

samla information, analysera och återkoppla till sist till de grupper som det gäller. I 

denna kedja så spenderas det oftast alldeles för lite tid åt planering och analys och det 

spenderas den största delen av tiden till datainsamling. Oftast samlas så mycket 

information att när det väl inträffar en utvärdering så används endast lite utav det 

insamlade materialet. För att undvika detta så kan man använda sig av den så kallade 

tredjedelsregeln där planering, insamling av information och analys ägnas alla en 

tredjedel av tiden var (Åsén 2002). Avseende insamling av information så skall detta 

göras så pass enkelt som möjligt. Hedenquist och Håkansson (2001) skriver att det 

generellt sett kan samlas in information på fyra olika sätt, genom intervjuer, 

frågeformulär, observationer och dokumentation. De olika metoderna kan kombineras 

med varandra om önskemål finns, det som är viktigt är att den eller de metoder som 

utses fungerar ihop med de frågor som är tänkta att belysas (Hedenquist & Håkansson, 

2001).  

 

2.6 Hur utvärderingar användas  
 

Forskare har delade meningar kring synen gällande när utvärdering ska ses som 

användbart. Ett synsätt är att se om utvärderingen direkt kan användas till att fatta 

beslut, det vill säga omsätta något till handling. En sådan användning av en utvärdering 

kallas instrumentell och är ofta inte speciellt realistiskt eller önskvärd. Ett annat sätt att 

se på utvärderingar är att de bidrar med ny kunskap. Denna form ger de som är 

inblandade i utvärderingen insikter som i bästa fall kan påverka verksamhetens 

utveckling på längre sikt. Hur en utvärdering ska kunna användas är nära förankrat med 

motivet till varför en utvärdering har gjorts. Det händer ofta att utvärderingar som gjorts 

inte ens kommer till användning (Åsén, 2002).  

 

När en utvärdering planeras bör den läggas upp i relation till användbarheten. En del av 

processanvändningen är att deltagarna distanserar sig från det vardagliga arbetet så att 

de kan se på verksamheten med nya ögon (Åsén 2002).  
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2.7 Sammanfattning  
 

Det som skriv i sammanfattningen nedan kommer att knytas ihop med resten av arbetet 

i antingen metod delen eller analysdelen.  

 

Utvärderingar idag kan förklaras så att det blickas tillbaka på det som gjorts för att 

sedan kunna vidareutveckla verksamheten och förbättra den. Åsén (2002) menar på att 

det utvärderas för att komma vidare i arbetet. Utvärdering till skillnad från uppföljning 

är en djupare analys där man granskar och värderar särskilda utvalda områden. För att 

kalla det en utvärdering så krävs det även att resultaten som framkommit värderas. 

Lindgren (2006) är kritisk till utvärdering i förskolan och lyfter fram tidsaspekten och 

menar att många är beredda att satsa stora resurser och tid från något annat för att 

granska verksamheten. 

 

När en utvärdering görs är det viktigt att besvara frågan i vilket syfte och för vem som 

utvärderingen sker innan arbetet påbörjas, det är även viktigt att de som utvärderar vet 

varför de utvärderar (Åsén, 2002). Vanliga syften inom förskolan kan vara att 

pedagoger vill kontrollera förskolans kvalitet, ge barn och föräldrar insyn och 

information när de skall välja förskola samt ge de föräldrar och barn som redan finns i 

verksamheten mer insyn i det dagliga arbetet (Åsén, 2002).  

 

En utvärdering kan ske i fem olika steg och kan utgå från tredjedelsregeln där planering, 

insamling av information och analys ägnas alla en tredjedel av tiden var (Åsén 2002). 

Avseende insamling av information så skall detta göras så pass enkelt som möjligt. I 

dagens förskola kan man urskilja tre olika huvudmotiv för en utvärdering; 

kontrollmotivet, förändrings- eller utvecklingsmotivet samt upplysnings- eller 

kunskapsmotivet. Hur en utvärdering ska kunna användas är nära förankrat med motivet 

till varför en utvärdering har gjorts. 
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3. Metod 
 

Studien är inspirerad av kvantitativ forskning (Bryman, 2011) där vi utifrån det 

insamlade materialet/informationen analyserar och sorterar insamlad data för att nå ett 

resultat i den undersökning vi gör (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Studien är 

även baserad på diskussioner om hur man genomför survey undersökningar (Rosenqvist 

& Andrén, 2006) då vi undersöker en stor grupp och eftersträvar resultat som är 

generaliserbara.  

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
 

Genom en informationsträff kom vi i kontakt med den aktuella kommunen angående 

projektet. Efter ett samtal med projektledaren fick vi information angående projektet 

och tillsammans kom vi fram till att göra en utvärdering av projektet. Som det skrevs i 

bakgrundsdelen 2.5 Datainsamling så sker en utvärdering i fem olika steg. Ställa frågor, 

välja metod, samla information, analysera samt återkoppla, vilket var något som fanns i 

åtanke under utvärderingen gång.  

 

Som Åsén (2002) skriver så är det lätt att spendera för mycket tid på datainsamlingen 

och för lite tid på resterande delarna. Därför försökte vi att använda oss utav 

tredjedelsregeln, där planeringen, insamlingen av information samt analysen ägnades 

lika mycket tid.  

 

Efter att ha fått tagit del av projektets bakgrund, syfte och mål formulerade vi enkäter 

som utgick från projektet som vald undersökningsmetod. Vi konstruerade två olika 

enkäter, en till pedagoger och en till förskolechefer samt specialpedagoger. Enkäten 

ämnad till förskolecheferna samt specialpedagogerna hade en extra fråga som endast 

förskolecheferna skulle svara på. I samband med utskick av enkäter skickades även ett 

informationsbrev ut där det även inkorporerades att undersökningen var frivillig och 

anonym att delta i. Informanterna i studien gavs tre veckor till att besvara enkäterna och 

lämna in dessa i en markerad låda på kommunens kunskapskontor. Detta gjordes med 
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konfidentietskravet (Bryman, 2008) i åtanke för att anonymisera informanterna. Efter 

avslutat datum hämtades enkäterna för vidare sammanställning och analys.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

Data insamlades via enkäter under slutet av september 2015 till slutet av oktober 2015. 

Valet av enkäter baserades på skalan av studien. Då vi ville nå ut till en stor population i 

kommunen med ett fåtal frågor valdes enkätmetoden som en lämplig metod (Stukát, 

2011). Enkäterna baserades på både vårt syfte och frågeställningar samt syfte och mål i 

projektet som utvärderats. Enkäterna är till största del utformade med strukturerade 

frågor i åtanke, frågorna har fasta svarsalternativ och slutna frågor, baserat på vårt syfte 

och frågeställningar valde vi att även att ha med ett fåtal ostrukturerade frågor med 

öppna svarsalternativ. De ostrukturerade frågorna var utformade med snäva inslag för 

att styra in respondenterna på rätt spår (Stukát, 2011).  

 

Vi tog även med i åtanke att respondenter lätt tappar intresset när de ska svara på 

enkäter (Stukát, 2011) och utformade en enkät med endast 9-10 frågor. Enkäterna 

innehöll tillika information kring oss, vårt syfte med utvärderingen, vad det ska 

användas till samt var och när de ska lämnas in.  

 

Vi använde oss utav postenkäter (Bryman, 2008), då vi lämnade ut enkäterna via brev 

och bad respondenterna att lämna in enkäterna på kommunens kunskapskontor senast 

den 21 oktober. Huvudtanken med utformningen av enkäterna var att de skulle vara 

enkla att förstå samt att fylla i. Om deltagarna uppfattade enkäten som enkel, lätt att 

förstå samt intressant har vi lyckats med syftet av enkäten. Det kan dock vara 

problematiskt att konstruera en enkät då frågorna lätt kan misstolkas. Det som är viktigt 

med en enkät är längden och utformningen av frågorna (Trost, 2007). 

 

3.3 Dataanalys  
 

Efter att ha samlat in alla enkäter genomfördes en sammanställning utifrån svaren. Då vi 

hade två olika enkäter till de olika arbetsgrupperna (pedagoger, specialpedagoger & 

förskolechefer) gjordes därför en enkätsammanställning per arbetsgrupp. Utifrån dessa 

sammanställningar konstruerades därefter en tabell med alla arbetsgrupper samt svar på 
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alla frågor, detta för att på ett tydligt sätt visa hur arbetsgrupperna hade svarat på 

enkäterna. Efter sammanställningarna var klara och färdiganalyserade kunde fem olika 

huvudkategorier urskiljas. Kategorierna blev sedan indelade i subkategorier som 

baserades på de olika arbetsgrupperna. Vi valde att presentera resultatet i löpande text i 

form av huvudkategorier och subkategorier. 

 

3.4 Urval och bortfall 
 

Vi vände oss till alla verksamma inom förskoleverksamheten i den aktuella kommunen, 

både pedagoger och förskolechefer deltog samt kommunens specialpedagoger.  

Enkäterna lämnades ut till totalt 13 förskolechefer, fem specialpedagoger samt 346 

pedagoger. Utav dessa fick vi tillbaka enkäter från alla specialpedagogerna, nio stycken 

enkäter från förskolechefer, och 99 stycken från de verksamma pedagogerna.  

Det största bortfallet av enkäterna fanns hos pedagogerna, en bidragande faktor till det 

kan bero på att de inte hade kunskap och/eller intresse kring projektet och valde därför 

att inte delta. Utav de enkäter som kom in från pedagogernas valdes 3 stycken bort pga. 

brist av ifyllnad av enkäten. Därav hade vi totalt 96 enkäter att arbeta med.  

Vi kunde även se ett internt bortfall på själva enkäterna, då en del av deltagarna inte 

svarade på alla frågor. Vi valde dock att ha med dessa enkäter i resultatet för att få en 

bredare helhetssyn angående pedagogernas åsikter och tankar gällande projektet. Detta 

synliggörs även i resultatet.  

 

Utmaningen för oss var att utforma enkätfrågor på ett tydligt och lättförståeligt sätt men 

samtidigt med ett vetenskapligt inslag med fackliga termer. Vi upptäckte att en del av 

deltagarna missförstod vissa frågor, speciellt en fråga angående kulturell och språklig 

uppmärksamhet. Detta kommer att diskuteras vidare i diskussionsdelen i slutet av 

arbetet. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Vad som tydligt framhölls i informationen till de medverkande i denna studie var att 

deltagande i studien var frivilligt och att de medverkande kunde välja att neka 

medverkan utan vidare förklaring. För att minimera risken att informanterna i studien 

skulle känna sig mindre kompetenta och utpekade i sitt sätt att arbeta med barn som har 
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neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fick informanterna i samband med enkäterna 

en noggrann information om studiens syfte, vilket var att utvärdera kommunens projekt 

samt att jämföra de olika arbetspositionernas olika uppfattningar kring projektets gång. 

Alla deltagare fick samma information. All data som är insamlat kommer endast att 

användas i forskningssyfte enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4. Resultat  
 

Utifrån sammanställningar som gjort presenteras nedan resultatet indelade i kategorier 

och subkategorier. Vi delade in kategorierna i subkategorier för att få en struktur på 

texten samt för att underlätta för läsaren att kunna följa med på ett lättläsligt och tydligt 

sätt. Huvudkategorierna är ämneskategorier som framkom när resultatet sammanställdes 

och utgår ifrån informanternas svar på enkäterna. 

 

4.1 Värdet av kunskaper 

4.1.1 Pedagoger 

 

Utifrån de insamlade enkäterna från pedagogerna så svarade lite mer än hälften (52/96) 

att deras kunskaper kring NPF har förändrats till det bättre medan resterande 

förskollärare hade angivit att deras kunskaper inte hade förändrats under projektets 

gång.  

De pedagoger som svarat att deras kunskaper förändrats angav olika metoder som 

bidragande faktorer till kunskapen. Deras kunskaper hade förändrats och förbättras 

genom föreläsningar, olika utbildningar inom kommunen, litteraturläsning samt tagit del 

av ny forskning kring ämnet. De har även fått handledning av specialpedagoger under 

projektets gång samt egen praktiskt erfarenhet.   

 

Ett återkommande svar som angivits gällande vad som har förändrats kring deras 

kunskaper är förhållningssätt samt arbetssätt gentemot barn med NPF. Ett annat 

återkommande svar är att bemötandet och deras påverkan på barnen har förändrats, de 

har större kunskap och förståelse kring hur de ska bemöta barnen samt hur de som 

pedagoger påverkar mötet. Något mer som även upprepades bland svaren var struktur 

och tydlighet, något som de menade på är väldigt viktigt för barn med NPF.  
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Pedagogerna hade även fått nya kunskaper kring hjärnans olika funktioner samt begrepp 

och diagnoser. Ett begrepp som uppkom var spegelneuroner2. De har även fördjupat sig 

angående orsaker kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt fått nya lärdomar 

och tips att omvandla teori till praktik.  

 

4.1.2 Specialpedagoger 

 

Specialpedagogerna som deltog i enkäterna fick frågan om de ansåg att pedagogernas 

kunskaper har ökat, och de ansåg allihopa (5/5) att pedagogernas kunskaper kring barn 

med NPF har ökat. De anser att kunskaperna har ökat kring bemötande av barn med 

NPF samt att arbetssättet har förändrats till att bättre förstå barnets behov och kan se hur 

det egna bemötandet påverkar barnet. Barnen möts med större respekt än tidigare och 

fokus ligger nu på att se barnets förmågor, detta genom att pedagogerna numera förstår 

sitt uppdrag bättre. Specialpedagogerna har svarat att förskollärarna numera har mer 

struktur på sitt arbetssätt och tänker på sin närvaro bland barnen samt ger stöd i 

situationer som kräver det. De har även utvecklat miljön på förskolorna genom att 

organisera en mer strukturerad och tydlig miljö.  

 

4.1.3 Förskolechefer  

 

Majoriteten (8/9) av förskolecheferna svarade att kunskapssnivån har höjts och 

utvecklats. Förskolecheferna ansåg att pedagogerna tänker mer på förhållningsätt och 

bemötande snarare än att fokusera på barnens svårigheter, samt att de har fått bredare 

kunskaper om NPF och på så sätt fått en ökad förståelse för att alla är olika och har 

olika behov. Lyhördhet är något som uppfattats som ökat samt att hitta lösningar i 

situationer för det enskilda barnet genom att använda sig utav nya metoder. De har fått 

en ökad förståelse för användandet av bekräftandet snarare än tillrättavisandet i arbetet 

med barnen samt att deras arbetssätt påverkar barnens delaktighet och kan anpassa 

arbetssättet för att öka delaktigheten för barn med neuropsykiatriska 

                                                 
2 Spegelneuroner finns i hjärnan. Det kan förklaras med att vi blir påverkade av de signaler vi uppfattar. Spegelneuronerna utlöser 

en speglad reaktion av det vi ser och kan reagera på både fysisk mekanik och fysisk empati (Rizzolatti, 2004).  
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funktionsnedsättningar. De kan numera även se dessa barn som resurser i barngruppen 

istället för en belastning.  

 

Även svar såsom att kunskaperna har höjts teoretiskt men ännu inte praktiskt förekom 

samt att pedagogerna nu tänker över konsekvenserna av sitt handlande men att 

kunskapsnivån fortfarande är någonting som det kan arbetas vidare med.  

 

4.2 Perception kring delaktighet och den fysiska miljön 

4.2.1 Pedagoger 

 

En enkätfråga gällande delaktighet hade ett ganska högt bortfall (28/96 svarade ej) av 

svar men av de som svarade skrev att de skapat bättre förutsättningar för barn med NPF 

genom att dela upp barngruppen i mindre grupper utifrån mognad och kunskapsnivå 

istället för ålder. Är ett barn i behov av extra stöd vid olika situationer finns det alltid en 

pedagog närvarande vid barnet sida. Ett frekvent svar som förekom var att det är viktigt 

med en tydlig struktur och ledarskap gällande barn med NPF. För att öka delaktigheten 

gällande barn med NPF så har de även likabehandlingsplaner samt andra 

handlingsplaner som de arbetar efter och som utgår från varje barns enskilda behov. 

Återkommande kopplingar görs även till bildstöd, bildscheman och AKK. För en 

pedagog så var inte delaktighet något problem då han/hon jobbade på en avdelning med 

endast småbarn i åldern 1-3 år där det mestadels förekom bredvid-lek, som innebär att 

de allra yngsta barnen kan sitta och leka bredvid varandra men ändå var för sig. 14/96 

svarade även de inte hade skapat några nya förutsättningar eller att de inte hade något 

barn med NPF på avdelningen där de jobbade. 3/96 visste inte heller att de var med i ett 

projekt och kunde därför inte svara på frågan.  

 

Pedagogerna försöker vara närvarande pedagoger i verksamheten samt försöker anpassa 

miljön så att alla barns behov blir till mötta. Majoriteten (72/96) ansåg att den fysiska 

miljön inte har förändrats något sedan projektet började men av de 24 som svarade att 

miljön förändrats så var det några punkter som återkom. De menade att miljön har 

förändrats genom att den har sanerats på de olika förskolorna och avdelningar som finns 

i kommunen. Bortplockning av material på väggarna genomfördes för att skapa mindre 

intryck för barnen. Även sanering och bortplockning av leksaker och annat material i 

verksamheten gjordes för att skapa en lugnare miljö med mindre intryck och en renare 
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inomhusmiljö. Genom att sortera upp material och strukturera upp i lokalerna minskade 

de synintrycken för barnen och i vissa fall så skedde även en förändring av möbleringen 

i verksamheten. För att skapa en bättre miljö samt större delaktighet så planerar numera 

pedagogerna och tänker efter mer innan så att det passar alla barn och möter alla barns 

olika behov.  

 

En pedagog ansåg att skapa förutsättningar och bättre miljö är ett ständigt pågående 

projekt och inget som nödvändigtvis har förändrats genom projektet medan en annan 

ansåg att det skapas förutsättningar för delaktighet hela tiden i det dagliga arbetet.  

En pedagog var inte medveten om att ett projekt pågick och ansåg därför inte att den 

kunde svara på frågan.  

 

4.2.2 Specialpedagoger 

 

Specialpedagogerna var eniga (5/5) om att den fysiska miljön har förändrats och det till 

det positiva men sedan skiljer sig deras svar åt. Några anser att det finns en ökad 

medvetenhet kring miljöns utformning och betydelse samt påverkan på individer och 

grupper i olika aktiviteter. Under projektet så har specialpedagogerna sett en förändring 

i barngrupperna och de genomsyras nu av ”lekro”. De förklarar ”lekro” på så sätt att 

barnen tar fler egna initiativ till lek samt att springandet på en avdelning har upphört. En 

specialpedagog ansåg att vuxnas tydlighet i sitt förhållningssätt och rutiner är 

bidragande faktorer. En annan specialpedagog ansåg att arbetslaget som den har jobbat 

med nu känner sig mer tillfredsställda med sin arbetssituation samt att de har fått ny 

inspiration till sitt jobb. Även reflektioner kring sin egen betydelse har gjorts. Ett 

återkommande svar var miljöförändring, där sanering av material samt placering och 

tillgänglighet har diskuteras och förändrats.  

 

Genom handledning och diskussioner så har delaktigheten gällande barn med NPF ökat, 

majoriteten (3/5) anser att uteslutning och utsattheten av barn med NPF har minskat. Ett 

återkommande inslag för majoriteten av specialpedagogerna var att pedagogerna har 

utvecklat sitt eget bemötande gällande dessa barn samt att de arbetar i mindre grupper 

och avsätter tid för utveckling kring delaktigheten.  
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Strukturer och rutiner i verksamheten är något som enligt en specialpedagog har 

tydliggjorts och numera används i större utsträckning. 

4.2.3 Förskolechefer 

 

Även majoriteten av förskolecheferna (8/9) anser att den fysiska miljön har förändrats 

och det till det bättre. En förskolechef besvarade inte frågan. Ett frekvent svar är hur den 

fysiska miljön har sanerats, där bortplockning av material samt omplacering av 

materialet har gjorts. Förskolecheferna anser att pedagogerna numera tänker mer på hur 

miljön ser ut samt hur alla barn ska kunna få en bra undervisning och möjlighet till lek 

och avkoppling. En förskolechef berättar om hur personalen under denne haft 

handledning i miljöns utformning samt fått möjligheter till att dyka djupare in i 

projektet medan en annan beskriver att personalen under denne numera reflekterar och 

diskuterar över miljöns utformning och analyserar om den går att förändra mer.  

 

Gällande delaktighet så är förskolecheferna ganska överens kring vad de har gjort för att 

förbättra förutsättningar kring området. Av nio stycken tyckte sex att uteslutning och 

utsatthet av barn med NPF har minskat. De arbetar med sig själva och sina 

förhållningssätt samt tänker på vilka förebilder de är för andra yrkesverksamma inom 

förskolorna. De har anpassat barngrupperna och personalresurserna utifrån barn med 

särskilda behov samt tänkt över och analyserat miljöns påverkan. Tydlighet och struktur 

är något som förskolecheferna menar är viktigt och som de jobbar med. Utöver det så är 

det hjälpmedel som står i fokus, bildstöd, teckenstöd, AKK samt andra hjälpmedel 

såsom hörlurar och ”lärplatta” är något som används för att hjälpa barn med NPF att bli 

mer delaktiga och inkluderade.  

 

En förskolechef menar även på att arbetssättet kring delaktighet har förändrats.  

 

4.3 Uppfattningar om förtydligande arbetssätt 

4.3.1 Pedagoger 

 

I arbetet kring pedagogernas arbetssätt och mer specifikt förtydligande arbetssätt så har 

majoriteten (55/96) svarat att de arbetar med AKK, bildstöd samt teckenstöd i sitt arbete 

med barn med NPF. Även bildscheman gällande toalettbesök, påklädning och andra 
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vardagliga situationer används för att underlätta vardagen för barnen. Ett dagligt arbete 

kring kommunikation förs och de arbetar ständigt nära barnen samt försöker ha ett 

individuellt arbetssätt till varje barn utifrån deras funktionsnedsättning och 

förutsättningar. Ett viktigt inslag i arbetssättet enligt pedagogerna är tydlighet och 

struktur samt ramar och regler för barnen där ett starkt ledarskap är en essentiell del. 

Andra delar som många av pedagogerna var överens om är att begränsa materialet i 

barnens närvaro samt att tänka på ljudnivån. En pedagog tänker på sin röst och sitt 

röstläge, att höjd röst kan skapa oro hos vissa barn och bli en “trigger” för dem.  

Enstaka delar som förekommer som svar är: mindre grupper, stopphanden, timglas, 

vilostunder efter maten, att vara konsekvent, samarbete med specialpedagoger samt att 

vara på barnens nivå.  

 

Fyra stycken pedagoger ansåg även att de inte haft något behov av att ändra sitt 

arbetssätt eller att de inte har haft några barn med funktionsnedsättningar eller att de inte 

vet om de har haft några förtydligande arbetssätt i sitt arbete.  

 

4.3.2 Specialpedagoger  

 

Gemensamt för majoriteten (3/5) av svaren från specialpedagogerna handlar om 

tydliggörande pedagogik och närmare bestämt bildstöd, teckenstöd och AKK. Detta 

används för att barnen ska kunna göra aktiva val och ett eget bildschema tillsammans 

med en pedagog över dagens rutiner med vem, var och hur barnet ska göra. AKK, 

”lekstöd” och bildstöd används även vid övergångssituationer enligt två 

specialpedagoger. En annan anser att planering, tydlighet, ansvar för atmosfären är 

viktiga komponenter som de har utvecklat och förbättrat samt att de förstår barnen 

bättre och försöker nu skapa möjligheter för deras intressen, förmågor samt utmanar 

dem på en lagom nivå.  

 

Ett annat svar som uppkom var att de numera arbetar med tydlighet, rutiner och gränser 

för att se till barnens bästa.  

 

4.3.3 Förskolechefer  
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Även förskolecheferna är överens i sina svar, majoriteten (7/9) svarar att de arbetar med 

AKK, teckenstöd, bildstöd, dagliga scheman samt aktivitetstavlor för att underlätta för 

barn som har svårigheter. En annan återkommande del är tydligheten i förskolorna. 

Flera anser att tydligheter samt konsekvens är något som de arbetar med och som är en 

viktig komponent i det dagliga arbetet gällande barn med NPF. En förskolechef som 

deltog anser att denne inte upplevt någon form av uteslutning eller utsatthet av barn med 

särskilda behov men att detta kan bero på att de arbetar aktivt med att inkludera dessa 

barn i grupper och aktiviteter samt att de alltid har erbjudit dem stöd i vardagen.  

En förskolechef gav inget svar på detta ämne.  

 

4.4 Uppfattningar om kulturell och språklig bakgrund 

4.4.1 Pedagoger 

 

Majoriteten av pedagogerna (70/96) som deltog i studien ansåg att deras uppfattningar 

och arbetssätt kring barn med andra kulturella och språkliga bakgrunder inte har 

förändrats under projektets gång.  Många av de som svarat nej på denna fråga hade även 

kommenterat att de inte förstod enkätfrågan angående detta ämne. Fyra förskollärare 

ansåg även detta ämne som något kränkande och undrade varför vi hade med det i våra 

enkäter. De få som ansåg att deras arbetssätt hade förändrats tog upp AKK och bildstöd 

som förändringar i arbetet samt att deras arbetssätt utvecklats genom litteraturläsning 

och olika föreläsningar kring ämnet och några anser att deras medvetenhet och 

kunskaper har ökat sedan projektets början. En liten del ansåg även att tvåspråkigheten 

hos barn är något som de numera uppmärksammar och tar tillvara på i verksamheten i 

form av enkla sånger, räkneord osv.  

4.4.2 Specialpedagoger 

 

Bland specialpedagogerna var uppfattningarna delade, två stycken ansåg att deras 

arbetssätt hade förändrats medan två stycken inte ansåg det. Den sista hade inte svarat 

på frågan. Utav de två som upplevde en förändring så var svaren snarlika. 

Tydliggörande pedagogik var någonting som båda tog upp med inslag av bildstöd och 

teckenstöd samt att en medvetenhet kring det egna bemötandet uppstått.  
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4.4.3 Förskolechefer  

 

Även bland de deltagande förskolecheferna så var majoriteten (6/9) överens om att 

deras arbetssätt och kunskap kring ämnet inte hade förändrats medan två stycken tyckte 

motsatsen. En förskolechef hade inte svarat på frågan. 

För en förskolechef som ingick i majoriteten var ämnet inte aktuellt då denne inte hade 

något barn med annan kulturell eller språklig bakgrund i sitt område.  

En förskolechef upplever att politiker och högre uppsatta chefer inte förstår att barn med 

annan kulturell och språklig bakgrund kan ha fler svårigheter än endast det språkliga. 

Denne menar på att dessa barn kan precis som etniskt svenska barn kan ha svårigheter i 

form av ADHD, ADD, autism osv. men även andra svårigheter såsom traumatiska 

upplevelser eller andra skador. Dessa barn anser denne förskollärare oftast endast får 

resurser i det språkliga medan de blir utan resurser som kan hjälpa dem med eventuella 

neuropsykiatriska svårigheter och att detta blir till ett dilemma och problem i förskolan.  

 

4.5 Förberedande verksamhet 
 

Vi frågade förskolecheferna om de ansåg att de numera har kunskap till att ta emot och 

ta hand om barn med NPF och majoriteten svarade ja. Åtta utav nio svarade ja.  

 

5. Analys av resultat  
 

I denna jämförande analysdel jämför vi pedagogers, specialpedagogers och 

förskolechefers syn på de fyra huvudkategorierna som återfinns i resultatdelen. Vi 

kommer samtidigt jämföra likheter och olikheter utifrån förskollärarna/barnskötarna, 

specialpedagogerna och förskolecheferna olika svar.  

 

Utifrån den första huvudkategorin ”Värdet av kunskaper” så anser ungefär hälften 

(52/96) av de deltagande förskollärarna att deras kunskaper har utvecklats och 

förändrats medan alla specialpedagoger ansåg att pedagogernas kunskaper hade ökat 

under projektets gång. Även majoriteten (8/9) av förskolecheferna ansåg detta. Utav de 

pedagoger som uppfattade att deras kunskaper hade förändrats och förbättras så var ett 

frekvent svar att deras förhållningssätt samt bemötande hade förbättras. Detta ansåg 

även specialpedagogerna samt förskolecheferna.  
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Utifrån den andra kategorin “Perception kring delaktighet och den fysiska miljön” 

skiljer sig de olika arbetspositionernas svar åt. Flertalet (64/96) av pedagogerna menade 

på att den fysiska miljön i förskolan där de jobbade inte hade förändrats medan alla 

specialpedagoger tyckte motsatsen. Specialpedagogerna berättar att miljön har 

förändrats främst genom miljösanering där bortplockning och rensning av material har 

skett samt att nya rum har skapats. Utav de förskollärare som ansåg att en förändring 

skett höll majoriteten med specialpedagogerna angående miljösaneringen samt 

bortplockning av material. Specialpedagogerna berättar också om hur miljön numera 

genomsyras av ”lekro” och en inbjudande lekmiljö för barnen. Även i förskolechefernas 

enkätsvar ansåg majoriteten (8/9) att miljön har förändrats och detta genom sanering 

samt bortplockning av material. Majoriteten av både specialpedagogerna och 

förskolecheferna ansåg att uteslutning och utsatthet av barn med NPF har minskat, 

medan förskollärarna hade ett stort bortfall av svar där 32 ej svarade på frågan. 

Gemensamt för de olika arbetsgrupperna var att de använder sig av bildstöd och 

teckenstöd i det dagliga arbetet. Även tydlighet, strukturer och regler är en gemensam 

nämnare mellan de olika arbetspositionerna.  

 

Utifrån den tredje kategorin “Uppfattningar om förtydligande arbetssätt” har de olika 

arbetsgrupperna ett enhetligt svar gällande förtydligande arbetssätt. Majoriteten hos alla 

arbetsgrupper berättar att de arbetar med AKK, bildstöd och teckenstöd i sitt arbetssätt 

samt även olika bildscheman kring dagliga aktiviteter. Andra gemensamma nämnare 

mellan arbetsgrupperna är hur rutiner, tydlighet samt strukturer och ramar är någonting 

de aktivt arbetar med i verksamheten. Skillnader som dyker upp är att pedagoger 

berättar om begränsade intryck av material, där de väljer att ta bort eller undangömma 

material. Specialpedagogerna tar istället upp hur de skapar möjligheter utifrån barnens 

intressen samt försöker att utmana dem på en lagom nivå.  

 

Den fjärde kategorin “Uppfattningar om kulturell och språklig bakgrund” hade både 

likhetet och skillnader i svaren mellan arbetsgrupperna. Hos pedagogerna kunde vi se 

att mer än hälften (70/96) inte ansåg att deras arbetssätt gällande barn med kulturella 

och språkliga bakgrunder hade förändrats via projektet samtidigt som en stor del inte 

förstod enkätfrågan gällande ämnet. En del ansåg även att frågan var kränkande mot 

barnen och undrade varför frågan fanns med. Av de pedagoger vars arbetssätt hade 
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förändrats dök AKK, bildstöd samt medvetenhet upp som återkommande svar gällande 

hur arbetssättet hade förändrats.  

 

Jämförelsevis med specialpedagogerna så ansåg två att arbetssättet hade förändrat 

medan två inte höll med om det samtidigt som en hade inte svarat. Tydliggörande 

pedagogik, bildstöd och teckenstöd samt medvetenhet var det som togs upp som 

förändringar.  

 

Däremot så berättade majoriteten av förskolecheferna (6/9) att arbetssättet hade 

förändrats men utvecklade inte sina svar särskilt mycket. Det vi kan urskilja ur svaren 

mellan arbetsgrupperna kring det kulturella och språkliga är att det skiljer markant åt. 

En stor del av pedagogerna förstod inte enkätfrågan eller missuppfattade den och vi fick 

då en del bortfall på just detta ämne. Jämförelsevis med de andra arbetsgrupperna som 

verkade förstå frågan och där svaren var mer jämt fördelade mellan Ja och Nej. Att en 

del pedagoger uppfattade frågan kring kultur och språk som kränkande kan bero på att 

de misstolkade den samt att de inte vet projektets mål då frågan utgick från dessa liksom 

alla enkätfrågor vi hade.  

 

Överlag kan vi se att resultaten skiljer sig åt på så sätt att förskolecheferna har en positiv 

syn på projektet samt utvecklingen av kunskaper, förhållningssätt och arbetssätt. 

Specialpedagogerna har en ganska neutral syn och ser på projektet med både negativa 

och positiva ögon. Däremot upptäckte vi att pedagogerna inte har samma syn, 

majoriteten tycker inte att deras kunskaper, förhållningssätt samt arbetssätt har 

förändrats eller utvecklats av projektet och vi fick tillbaka många enkäter där svaren var 

genomgående negativa. Detta kan tyda på att all information inte nått fram till 

förskollärarna utan stannat hos förskolecheferna samt specialpedagogerna.  

 

 

6. Diskussion 
 

Diskussionsdelen är uppdelade i mindre delar för att ge läsare en mer enhetlig och 

lättare läsning.  
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6.1 Metoddiskussion  
 

Som vi tog upp i bakgrundsdelen 2.3 Syften med utvärderingar så är det viktigt att ha ett 

tydligt syfte med utvärdering och vanliga syften inom förskolan kan vara att kontrollera 

förskolans kvalitet, hitta styrkor och svagheter samt utveckla pedagogernas kompetens. 

Det är något som projektet har som syfte och därmed kan kopplas till vårt syfte. 

Eftersom det är så pass viktigt med att ha ett tydligt och klart syfte med varför 

utvärdering görs ägnades mycket tankar och funderingar kring det samt varför och för 

vem vår utvärdering gjordes. För att använda utvärdering som metod så är kontentan att 

det är viktigt att ha ett syfte som är tydligt vilket vi har utgått från i vår utvärdering. 

Som det skrevs om tidigare i studien så finns det tre olika huvudmotiv för en 

utvärdering inom förskolan. Vår utvärdering är av en förändrings- eller 

utvecklingsmotiv då vi inskaffade underlag som sedan de verksamma inom kommunens 

förskolor ska kunna använda till att förändra, förbättra och förnya sin verksamhet 

gällande barn med NPF (Åsén, 2002).   

 

En utmaning blev att utforma enkätfrågor på ett tydligt och lättförståeligt sätt men 

samtidigt med ett vetenskapligt inslag med fackliga termer utifrån projektets syften och 

mål. Det upptäcktes att en del av deltagarna missförstod vissa frågor, speciellt en fråga 

angående kulturell och språklig uppmärksamhet. Denna fråga misstolkades och några 

deltagande pedagoger ansåg den som kränkande. Troligtvis på grund av att frågan var 

för svårt formulerad och svår att förstå.  

 

Då vi hade en såpass stor mängd enkäter är det inte ovanligt att frågorna tolkas på olika 

sätt och svaren kan därför variera och uppfattas olika beroende på hur personerna 

tolkade frågan (Trost, 2007). Det största bortfallet av enkäterna fanns hos pedagoger, en 

bidragande faktor till det kan bero på att de inte hade kunskap och/eller intresse kring 

projektet och valde därför att ej delta. En till bidragande faktor kan vara att pedagogerna 

inte hann ta del av enkäten under de tre veckor som vi lämnade ut den. Pedagogerna 

som deltog hade kanske inte samma tid och möjligheter till att svara på enkäten som 

förskolecheferna och specialpedagogerna hade. Den möjliga tidsbristen kan bero på att 

pedagogerna inte kan gå ifrån verksamheten då det ofta är stora barngrupper och lite 

personal medan de andra arbetsgrupperna kan ta sig tid på ett annat sätt. Detta kan också 
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vara en bidragande faktor till det stora bortfallet hos pedagogerna. En del förskolechefer 

och pedagoger tog tid ifrån deras APT, för att svara på enkäterna vilket hade kunnat 

vara ett alternativ till att få in fler enkäter.  

 

Vi kunde även se ett internt bortfall på enkäterna, då en stor del av deltagarna inte 

svarade på alla frågor. Ett alternativ skulle ha varit att gjort intervjuer då det är lättare 

att förklara frågan för de som inte förstår den, samtidigt så hade intervjuer inte gett en 

lika stor bredd och övergripande resultat som enkäter nu gjorde för oss. Enkäter gav oss 

en större mängd data att analysera och behandla vilket gjorde att vi fick en bra insyn på 

helheten snarare än på några enskilda individers åsikter och tankar. 

 

6.2 Allmän diskussion  
 

Den aktuella kommunen där projektet genomförs såg en ökning av barn som är i behov 

av särskilt stöd i kommunen och det var därför som projektet startades, vilket även Lutz 

(2013) skriver om. Lutz menar på att andelen barn som bedöms vara i behov av särskilt 

stöd i förskolorna runt om i Sverige idag ökar. Även skolverket (2008) har rapporterat 

en ökning och bidragande faktorer till detta kan bero på att kvalitén och 

förutsättningarna i förskolans verksamhet har försämrats, uppväxtförhållandet har 

försämrats för vissa barn samt att läroplanen nu ställer högre krav på barns utveckling 

och lärande jämfört med tidigare styrdokument.  

 

Resultaten från vår utvärdering indikerar på en stor skillnad i svaren mellan de olika 

arbetsgrupperna som deltog. Förskolecheferna och specialpedagogerna som deltog 

ansåg att projektet i det stora hela har förändrat verksamheten och det till det bättre. 

Majoriteten i dessa arbetsgrupper ansåg att alla olika delar i projektet hade förbättrats 

medan majoriteten av pedagogerna som deltog hade en annan syn då de flesta 

pedagoger ansåg att projektet inte hade utvecklat verksamheten eller deras egna 

kunskaper. Det fanns också en stor del som hade andra uppfattningar. Det gör oss 

frågande till varför det skiljde sig så pass mycket i svaren hos pedagogerna. En 

möjlighet kan vara att informationen angående projektet och dess betydelse fastnade 

någonstans i hiarkien. Förskolecheferna och specialpedagogerna är väl insatta i 

projektet, vilket märks i deras svar medan i svaren från pedagogerna så syns det tydligt 

att vissa är mer insatta än andra. En liten del av de pedagoger som deltog i 



 

29 

 

enkätundersökningen visste inte om att ett projekt pågick, vilket väcker en fundering 

kring varför det kommer sig? Har inte dessa fått någon information alls angående 

projektet? En annan fundering är kring en mängd enkäter som kom in med endast Nej 

svar, har dessa pedagoger inte heller fått någon information kring projektet, eller 

svarade de nej på allt pga. tidsbrist och/eller en brist på intresse?  

 

Vad är det så som gör att svaren är så pass olika? Är det pedagogernas egna intresse? 

Eller kan det vara att inte alla pedagoger får ta del av utbildningen som erbjuds? Ser 

kommunen till att alla pedagoger går på utbildningen eller är det samma personer som 

går hela tiden? Om det är samma personer som går ofta så kan informationen då fastna 

hos dessa och inte komma vidare till resten av pedagogerna. Tiden spelar också en stor 

roll, det är möjligt att informationen fastnar någonstans i ledet för att tiden inte finns till 

att informera hela arbetslag gällande hur projektet och informationen kan utveckla 

verksamheten.  

 

Några pedagoger hade gett som svar att de inte hade något behov av kunskapen som 

projektet ska ge därför att de inte finns något barn med särskilda behov på deras 

arbetsplats. Vi har dock tolkat projektet som att det ska vara en möjlighet till att alla 

inom förskoleverksamheten i kommunen ska utveckla sina kunskaper. Även fast dessa 

pedagoger inte har något behov av kunskaperna i dagsläget så kan det förändrats, 

kunskapen genom projektet anser vi att alla ska ta del av, även fast kunskapen kanske 

inte är aktuell i dagsläget så är det fortfarande något som utvecklar personens arbetssätt 

och förhållningssätt. Kunskapen kan även komma till användning i framtiden då både 

projektet samt skolverket visar en ökning av barn med särskilda behov. En pedagog kan 

aldrig bli fullärd utan nya kunskaper och lärdomar finns alltid att ta till sig. Detta är 

någon som även Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2001:8) tar upp. Där står det att 

pedagogens bemötande, samspel och förståelse av barnets behov är av stor vikt för att 

barnet ska få en positiv utveckling. För att detta ska vara möjligt så behöver 

pedagogerna kontinuerligt uppdatera sina kunskaper samt att lära sig kritiskt granska 

vikten av hur deras beteende och bemötande påverkar barnen.  

 

6.3 Förskolans miljö 
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En annan stor faktor som påverkar barnen i verksamheten är miljön. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) skriver hur viktigt det är att som pedagog är medveten 

om miljön inverkan på barnen och hur den ska anordnas för att på bästa sätt främja 

barnens utveckling. Det är alltså viktigt att som pedagog tänka igenom hur lokalerna 

kan användas på bästa sätt samt hur man kan organisera miljön och de material som 

finns för att främja barnens utveckling. Andra viktiga delar är struktur och rutiner i 

verksamheten, då det innebär en trygghet för barnen samtidigt ta tillvara på den 

spontanitet som barnen har. Även den aktuella kommunen i fråga anser att miljön är en 

viktig byggsten i verksamheten där de har som syfte att förändra och förbättra den 

rådande miljön för att kunna ta tillvara på de möjligheter som en väl genomtänkt miljö 

bidrar med för ökat delaktighet och inkludering.  

 

Resultaten från vår utvärdering indikerar på att det är markant skillnad mellan 

pedagogernas svar och de andra arbetsgrupperna. Förskolechefer samt specialpedagoger 

som deltog ansåg att miljön har förändrats till det bättre medan majoriteten av 

pedagogerna inte höll med. De pedagoger, förskolechefer och specialpedagoger som 

ansåg att miljön förändrats är svaren liknande. Återkommande i svaren var att miljön 

blivit sanerad och tillgången till material hade setts över. Dessa pedagoger, chefer och 

specialpedagoger hade tänkt över hur miljön ser ut och kollat över material m.m. för att 

skapa en miljö som främjar alla barn. Då miljön ändå har en sådan pass stor påverkan på 

barns lärande och utveckling väcks en fundering kring varför majoriteten av projektets 

pedagoger inte har förändrat miljön. Nordin - Hultman (2004) skriver om 

subjektskapande och hur det kan förklaras med hur individen i samverkan med ens 

omgivning, förhållningssätt, normer, regler skapar en identitet. Individen har starka och 

betydelsefulla relationer till olika material eller föremål. Som vi nämnt tidigare är 

miljön en del i verksamheten som kommunen vill förbättra genom projektet men vår 

utvärdering indikerar på att de har en lång väg kvar för att uppnå detta. De pedagoger 

som anser att miljön inte har förändrats, vad lägger de fokus på istället? Läggs 

problemen på barnen i verksamheten så är det helt fel. Enligt lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 2001, 8, 14) och Skollagen (Utbildningsdepartementet, 

1985) så är det viktigt att anpassa verksamheten till barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver särskilt stöd. Arbetslaget och de som arbetar i förskolan har som uppdrag att 

utforma verksamheten så att alla barn i förskolan kan utvecklas efter sina egna behov 

och förutsättningar.  
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6.4 Inkludering och delaktighet  
 

En annan del i projektet handlar om inkludering och delaktighet av barn med särskilda 

behov och/eller kulturell och språklig bakgrund. Begreppet inkludering betyder att vi 

måste skapa en miljö som anpassar sig till alla barn på förskolan. Inom 

specialpedagogiken används begreppet inkludering för att fånga upp mångfalden hos 

barn och därmed kunna skapa förutsättningar för en allmän pedagogik, som verkar mot 

exkludering av vissa barn (Lutz, 2013). De är pedagogernas ansvar att låta barnen känna 

delaktighet i förskolans verksamhet. Det är de som ska ansvara för att alla barn blir 

delaktiga, då det är de vuxna som ger förutsättningarna för barnens delaktighet. 

Pedagogerna har makten att göra så att alla barn blir delaktiga i förskolans verksamhet 

(Sandberg, 2009). Svaren som kom in gällande delaktighet och inkludering indikerade 

på att pedagogernas fokus låg på hjälpmaterial samt andra stöd funktioner snarare än på 

deras egna arbetssätt och förhållningssätt gentemot barnen vilket Sandberg menar är 

centralt för att låta barnen känna delaktighet.  

 

Trots att delaktighet och inkludering är en väsentlig del i förskolans verksamhet så hade 

vi ett stort bortfall av svar på frågorna kring delaktighet samt en stor del som svarade 

delaktigheten och inkluderingen av barn med NPF inte hade förändrats. En tolkning av 

våra svar är att det saknas kunskaper kring ämnet hos pedagogerna eller att de inte tog 

sig tid att svara på frågan då det var en öppen fråga. En annan faktor kan vara att de inte 

förstod frågan och därför valde att inte svara. Hur som helst så är det ett viktigt ämne 

inom förskolan och något som alla pedagoger bör ha kunskaper kring. 

I läroplanen står det även att arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar 

och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle (Lpfö, 

1998, rev 2010) vilket innebär att pedagogerna själva behöver ha en stark grund att stå 

på för att sedan kunna lära ut.  

 

6.5 Avslutande diskussion  
 

De data som samlades in från pedagogerna hade ett högt bortfall på enstaka frågor samt 

så hade ett tiotal enkäter endast nej svar på alla slutna frågor och inget svar alls på de 

öppna frågorna. Det är något som vi funderar kring, projektet omfattar hela kommunen 

men de insamlade data indikerar på att en stor del av pedagogerna anser att projektet 



 

32 

 

inte har förändrat något för dem. Vad får de för konsekvenser för barnens lärande och 

utveckling? Låt oss anta att alla pedagoger som lämnat in svar är medvetna om 

projektet, då är det en markant del av de 96 stycken vi fick in som inte blivit hjälpta 

eller utvecklats genom projektet, vilket är något som det kanske behövs arbeta vidare 

med. I lpfö 98 (rev. 2010) står det att förskolan ska främja alla barns utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Det är något som vi ifrågasätter om pedagogerna i 

kommunen har i åtanke då de data som insamlats indikerar på att de inte utvecklar sina 

kunskaper kring att bemöta eller arbeta med barn som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. För att erbjuda alla barn samma förutsättningar i förskolan så 

anser vi att det krävs kunskaper för att bemöta och arbeta med barn som har behov av 

särskilt stöd, om kunskaper inte finns kring barn med NPF så kan inte samma 

förutsättningar för deras utveckling och lärande ges. 

 

Ubildningsdepartementet (2001:8) skriver att många pedagoger i förskolan har 

kompetens för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Men eftersom alla barn är olika 

och behöver bemötas på olika sätt behöver pedagogerna stöd från ledning, möjlighet till 

handledning och kompetensutveckling för att kunna möta alla barn. Sett utifrån detta så 

anser vi att kommunen är ett föredöme, barn med särskilda behov ökar och därmed 

ställs det högre och andra kunskapskrav på de olika arbetsgrupperna inom förskolan, att 

starta ett projekt som har som syfte att öka kunskaperna anser vi är väldigt bra för 

utvecklingen av personalkompetensen och nya kunskaper är någonting som alla 

pedagoger, förskolechefer och specialpedagoger behöver. Samhället och förskolan 

förändrats och det ställs idag mer diagnoser på barn än tidigare vilket kräver en bredare 

kunskap hos förskolepersonalen för att skapa goda förutsättningar för utveckling och 

lärande hos barn med särskilda behov. 

 

Vi tog upp i bakgrundsdelen 2.1 En historisk sammanfattning att det idag utvärderas för 

att kunna vidareutveckla verksamheten samt förbättra den vilket är ett syfte som både vi 

och projektet hade. Projektet ville förbättra kommunens förskolor samt pedagogernas 

kunskaper och vårat mål med denna studie är att ge kommunen i fråga ett underlag på 

hur långt de har kommit i sitt projekt. Resultaten som framkommer i denna studie 

kommer förhoppningsvis att hjälpa kommunen i deras projekt. Åsén (2002) menar att en 

utvärdering en är en djup analys där man granskar och värderar särskilda områden inom 

verksamheten. Våran utvärdering bygger på en granskning av projektets gång och 
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värdering av dess utveckling. Vi hoppas att denna utvärderingsstudie ska hjälpa de 

projektansvariga att komma vidare i sitt arbete och få ett underlag till vad de behöver 

fokusera på.  

 

Under delen 2.4 Kritisk infallsvinkel så tar vi upp hur Lindgren (2006) är brydsam till 

utvärdering i förskolan samt mot tidsaspekten. Lindgren menar att det är tidskrävande 

och kräver stora resurser från något annat för att granska verksamheten. Då vi i 

samband med projektansvarig kom fram till att göra en utvärderingsstudie på deras 

projekt kan de fortsätta att fokusera på sin verksamhet och sitt projekt medan vi sköter 

om utvärderingen. På detta sätt så blev det ett intressant arbete för oss och de behövde 

inte ta tid och resurser från verksamheten till att göra detta.  

 

7. Slutsatser  
 

 Svaren skiljer sig markant åt mellan de olika arbetsgrupperna. Förskolechefer 

och specialpedagoger är till stor del överens i svaren medan pedagogernas svar 

skiljer sig från dem.  

 Resultaten indikerar att kunskapsnivån hos majoriteten av pedagogerna har inte 

ökat i samband med projektet 

 Majoriteten av pedagogernas svar antyder på att miljön i förskolan inte har 

förändrats.  

 Svaren från pedagogerna gällande delaktighet och uteslutning kring barn med 

NPF indikerar på att det inte har förändrats något medan majoriteten av svaren 

från förskolechefer och specialpedagoger antyder att det har förbättras. 

 Förtydligande arbetssätt som används i stor utsträckning i arbetet med NPF är 

AKK, bildstöd & teckenstöd.  

 Kommunen har en lång väg kvar till att uppnå projektets alla syften och mål 
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9. Bilagor 
Bilaga 1 – Förskolechefer/specialpedagoger 
 

Frågor angående projektet ”En hälsofrämjande förskola – utvecklande 

förhållningssätt” 

Svaren i denna enkät kommer att användas i en utvärderingsstudie som är till underlag 

för en C uppsats på Högskolan i Gävle. Syftet med enkäten är att göra en del 

utvärdering utav projektet som Sandvikens kommun arbetar efter. Dina svar hanteras 

anonymt, det är frivilligt att svara på frågorna och svaren sammanställs till en 

utvärderingsstudie efter det att de har analyserats och kategoriserats. Enkäten lämnas i 

ett brunt kuvert på kunskapskontoret senast den 21 oktober. Tack på förhand!  

 

Har den fysiska miljön på förskolan förändrats genom projektet ”En hälsofrämjande 

förskola – utvecklande förhållningssätt”? Ja  Nej    

 

Om Ja, på vilket sätt? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

Hur har ni skapat bättre förutsättningar för delaktighet gällande barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Har uteslutning och utsattheten av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

minskat?        Ja                     Nej    

 

Vilka förtydligande arbetssätt kan ni se att förskollärarna använder sig av i mötet av 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Upplever du att förskollärarnas kunskaper kring bemötande av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har förändrats?        Ja                 Nej    

 

Om Ja, på vilket sätt? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

 

Upplever ni att ni idag uppmärksammar barn med annan kulturell och språklig 

bakgrund utifrån eventuella neuropsykiatriska diagnoser på ett annat sätt?     

    Ja            Nej   

 

Om ja – på vilket sätt?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Kan ni se att kunskapsnivån hos personalen har höjts genom det här projektet? 

     Ja                  Nej    

 

 

Endast förskolechefer  

Känner du att du har rätt beredskap för att förbereda verksamheten till att ta emot barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?        Ja     Nej    

 

Tack för din medverkan! /Linnéa Petterson & Lina Åslund 
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Bilaga 2 - Pedagoger 
 

Frågor angående projektet ”En hälsofrämjande förskola – utvecklande 

förhållningssätt” 

Svaren i denna enkät kommer att användas i en utvärderingsstudie som är till underlag 

för en C uppsats på Högskolan i Gävle. Syftet med enkäten är att göra en del 

utvärdering utav projektet som Sandvikens kommun arbetar efter. Dina svar hanteras 

anonymt, det är frivilligt att svara på frågorna och svaren sammanställs till en 

utvärderingsstudie efter det att de har analyserats och kategoriserats. Enkäten lämnas in 

senast den 21 oktober till förskolechefen på din förskola. Tack på förhand!  

 

Har dina kunskaper kring bemötande av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar förändrats?        Ja     Nej    

 

Om Ja, på vilket sätt? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Har dina teoretiska kunskaper kring barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ökat genom projektet?        Ja     Nej    

 

Om Ja, hur har de ökat? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Hur har ni skapat bättre förutsättningar för delaktighet gällande barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Har uteslutning och utsattheten av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

minskat?        Ja     Nej    

 

 

Har den fysiska miljön på förskolan förändrats genom projektet ”En hälsofrämjande 

förskola – utvecklande förhållningssätt”?        Ja     Nej    
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Om Ja, på vilket sätt?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Vilka förtydligande arbetssätt använder ni er av i mötet av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Upplever ni att ni idag uppmärksammar barn med annan kulturell och språklig 

bakgrund utifrån eventuella neuropsykiatriska diagnoser på ett annat sätt?         

Ja                   Nej    

 

Om ja – på vilket sätt? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Har du fått stöd uppifrån för att förbereda verksamheten till att ta emot barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?        Ja     Nej    

 

 

Har du fått tillräckligt med information och stöd gällande projektet och dess innehåll? 

Ja     Nej    

 

 

Tack för din medverkan! / Linnéa Pettersson & Lina Åslund 

 


