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Sammanfattning 

En hög kvalitet i skolan och i andra verksamheter som möter barn 
bidrar till att färre barn kommer att vara i behov av särskilda 
stödåtgärder. Men barn är olika och har olika behov och för att nå 
alla barn kan det därför vara motiverat att ytterligare rikta åtgärder, 
och därmed särskilt fokusera samhällets resurser och anpassa 
verksamheter för att möta barn som är i behov av särskilt stöd. På 
så sätt kan vi bättre förebygga och undvika skolmisslyckanden. För 
att öka insatserna till dem som bäst behöver dem krävs dock att vi 
vet vilka barn som är i behov av detta stöd så att verksamheten kan 
anpassas för att tillgodose dessa barns behov. Barns inlärnings-
svårigheter och dåliga förutsättningar att lyckas i skolan uppdagas 
ibland så sent att de redan har hunnit manifestera sig i dåliga 
skolresultat, bristande motivation och beteendeproblem. Syftet 
med denna rapport har varit att ta reda på om det är möjligt att 
tidigare identifiera barn som riskerar att hamna på efterkälken och 
under vilka omständigheter det också är önskvärt att försöka göra 
det. Vi diskuterar med stöd i teoretisk och empirisk forskning om 
barns humankapitalutveckling i allmänhet och mer specifikt om 
läsutveckling, beteendeproblem och annan inlärningsproblematik 
både hur vi kan identifiera barnen, när det är önskvärt att göra det 
och hur vi kan stötta dem, dels med generella, dels med riktade 
åtgärder. Som en bakgrund till analysen tecknar vi med hjälp av 
registerdata från Socialstyrelsen och SCB en bild av hur omfattande 
svårigheterna blir för de barn som inte klarar skolan samt hur stor 
gruppen unga vuxna som saknar tillräckligt humankapital för att 
klara arbetsmarknadens krav är. 

Vår huvudslutsats är att arbetet med att ge de barn som har 
sämst förutsättningar en bra start i livet sannolikt skulle kunna bli 
mer effektivt och ändamålsenligt. Det finns en brist på kunskap 
såväl om vilka barn som behöver stöd, hur de bäst blir hjälpta som 
huruvida de insatser som görs alls fungerar. Kommunerna bär 
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formellt en stor del av ansvaret för detta eftersom många 
funktioner för uppföljning, utvärdering och utveckling av 
verksamhet som riktas mot barn är decentraliserade till kommunal 
nivå. Det övergripande ansvaret ligger dock på statlig nivå och vi 
har därför fokuserat våra policyförslag på denna nivå. Åtgärder 
behöver dock sannolikt vidtas även på kommunal nivå. 

Vi bedömer att staten måste ta ett mer aktivt övergripande 
ansvar när det gäller infrastrukturen kring hur samhället stöttar 
barns utveckling. Denna infrastruktur bör byggas ut både när det 
gäller hur vi mäter och följer barnens utveckling, när det gäller hur 
vi dokumenterar hur samhället möter barnen, hur vi genererar ny 
kunskap och hur vi säkrar att kunskap om vad som fungerar 
kommer verksamheterna och barnen till del. Ett viktigt skäl till att 
detta ansvar bör vila på staten är att kunskap om hur verksamheter 
bedrivs och med vilka resultat är nödvändig för att staten ska kunna 
ställa krav på och följa upp att kommuner, landsting och skolor 
faktiskt arbetar med evidensbaserade metoder. Ett annat skäl är att 
det är nödvändigt för den nationella kunskapsuppbyggnaden att ha 
en struktur som förmår generera vetenskaplig evidens. En 
genomtänkt infrastruktur kring barns utveckling kan tjäna som ett 
verktyg för de professioner som arbetar med barn att följa det 
enskilda barnets utveckling och vara ett redskap som möjliggör för 
samhället att följa upp och vidareutveckla kvaliteten i olika verk-
samheter över tid.  

Det viktigaste argumentet för varför vi behöver en välutbyggd 
infrastruktur på detta område är dock att barns utveckling och 
framtid är alltför viktig för att det ska vara försvarbart att fortsätta 
den inslagna ”trial-and-error”-linjen som kommuner och verksam-
heter idag ofta arbetar efter. Den kunskap och erfarenhet som 
redan finns ute i verksamheter och kommuner kommer i dagsläget 
inte barnen och samhället till nytta. Det är inte heller möjligt för 
vare sig stat eller väljare att utkräva ansvar av lokala politiker för illa 
fungerande förskolor, skolor och barnhälsovård om det inte går att 
göra meningsfulla jämförelser med verksamheter som fungerar bra i 
andra kommuner. 
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