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Sammanfattning 
 

De allra flesta barn i dagens samhälle tillbringar den största delen av sin vakna tid i förskolan. 

Detta innebär att barngrupperna blir allt större vilket leder till att personalen inte räcker till. Detta 

får oss att undra hur förskolan klarar av att tillgodose alla barns behov. Samtidigt trycker 

styrdokumenten allt mer på att utbildningen skall anpassas till alla barn oavsett förutsättningar 

och behov (Lpfö2018, 2018, s. 6). Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare och 

barnskötare ser på specialpedagogik och om det finns behov av det i förskolan. I vår studie har vi 

använt oss av samtalsintervju som metod för att få en inblick i hur pedagogerna ser på 

specialpedagogiken i förskolan. Vi har valt att utgå från det Relationella perspektivet och dess 

centrala begrepp inom teorin när vi analyserat materialet och framställt resultaten.  

 Det sammanlagda resultatet visar på att de flesta av pedagogerna har ett relationellt synsätt på 

specialpedagogik. Det framkom under intervjuerna att de arbetar på ett inkluderande sätt genom 

att oftast involvera hela barngruppen när de gör anpassningar för ett visst barn. Det framkom 

även att de jobbar med att anpassa miljön och material i verksamheten. Samtliga pedagoger lyfte 

upp betydelsen av att sätta in specialpedagogiska insatser redan i förskolan då det är deras 

uppdrag att möjliggöra för alla barn oavsett svårigheter att kunna utvecklas och lära utifrån sina 

egna förutsättningar. De framkom dock att det råder brist på specialpedagoger i kommunen och 

att det därför kan ta lång tid innan de får pedagogisk handledning. Detta innebär att 

anpassningarna inte alltid blir inkluderande då pedagogerna saknar den specialpedagogiska 

expertkunskapen. Samtliga pedagoger framhöll även vikten av att ha samma förhållningssätt när 

man arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Därför är det av stor vikt att kommunikationen 

med vårdnadshavarna fungerar bra så att man har ett gemensamt mål och tillämpar samma 

förhållningssätt. På så sätt underlättar man för barnen i deras vardag. 

 

 

Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik, förskola, samtalsintervju, 

Relationella perspektivet 
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Inledning 
 

Vi börjar närma oss slutet av vår utbildning till förskollärare och ska nu skriva vårt självständiga 

arbete. Under utbildningens gång har vi läst många intressanta kurser. En av kurserna som 

fångade vårt intresse extra var specialpedagogik. Mycket tyder på att barn i behov av särskilt stöd 

har ökat under senaste tiden. Vi anser det därför intressant att undersöka hur pedagogerna i 

förskolan arbetar för att främja barnens lärande och utveckling på ett inkluderande sätt.  

I skollagen står det att alla har rätt till en likvärdig utbildning var i landet man än bor. Oavsett 

vilka behov och förutsättningar du har ska förskolan kunna anpassa utbildningen efter alla barn. 

Detta innebär att resurser måste kunna fördelas olika efter förskolornas behov och att 

utbildningen kommer utformas olika från förskola till förskola (Lpfö2018, 2018, s.6) Men ser det 

verkligen ut på det här sättet?  

Något vi har lagt märke till under vår utbildning ute på våra VFU platser är att 

specialpedagogiska insatser inte är lika vanligt i förskolan som i skolan. I skolan finns det oftast 

en eller två specialpedagoger som jobbar på plats, medan på förskolor är kontakten mer sporadisk 

och specialpedagoger kontaktas endast för specifika ärenden. Betyder detta att behovet av 

specialpedagogiska insatser i förskolan inte finns eller saknas det helt enkelt kunskap inom 

ämnet? 

Eftersom inkluderingsprocessen är något som många forskare inom ämnet specialpedagogik 

understryker är en viktig del för att uppnå en förskola för alla vill vi med detta arbete undersöka 

hur detta ser ut i praktiken. Arbetar man på ett inkluderande sätt så att ingen skall känna sig 

exkluderad? Finns den kunskapen och tanken hos pedagogerna vi intervjuat. Vi kommer även ta 

reda på vad specialpedagogiska insatser innebär för respektive pedagog samt vilka faktorer som 

anses viktiga för arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. 

I vårt arbete nämner vi både förskola och skola vid ett antal tillfällen. Vi anser att studier som är 

gjorda i skolmiljö är relevant att ha med eftersom det även är tillämpbart i förskolan. 
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Bakgrund 
 

Historisk bakgrund 

Under 1960 talet kom begreppet integrering att bli allt populärare detta på grund av den 

ideologiska målsättningen “ en skola för alla “  vilket innebar att alla människor oavsett 

funktionshinder skulle ha rätt till likvärdig delaktighet i samhället. Detta var även något som 

styrktes av officiella policydokument. I SIA-utredningen som kom 1974 presenterades studier 

som visade på att segregering av elever i behov av särskilt stöd inte hade haft den önskade effekt 

som man hade hoppats på. Det var alltså inte rimligt att utgå från att barn i behov av särskilt stöd 

skulle utvecklas bättre genom att separeras från resten av gruppen. I SIA utredningen lyfte man 

även upp att det var skolan som hade svårigheter och behövde anpassa sina arbetsmetoder så att 

alla barn oavsett svårigheter kunde utvecklas så mycket som möjligt utan att behöva 

differentieras från resten av gruppen. I läroplanen från 1980 blev det allt tydligare att skolan 

skulle anpassas till alla elever och det framhölls att stödinsatser så långt det gick skulle ske i den 

ordinarie klassen. Under hela 1980 talet var det detta synsätt som regerade och allt fler lärare 

utbildades för att kunna jobba för “en skola för alla”. Man förlängde även speciallärarnas 

utbildning med ett halvår så att de fick titeln specialpedagog istället vilket gjorde att deras 

uppdrag vidgades. Från att ha jobbat enskilt med barnet som var i behov av särskilt stöd till att 

utbilda och handleda lärare, lägga upp åtgärdsprogram och sköta pedagogiska utredningar. Det 

nya tänket, där man ansåg att problemen låg i skolans miljö och i det sociala sammanhanget, 

snarare än hos barnet fick stort inflytande i skolpolitiken men blev tyvärr inte lika storslaget i 

praktiken. 1991 gick skolan från att vara nationellt styrd till att kommunaliseras, nu var det 

Skolverket som hade ansvar för att granska så att skolan följde nationella mål och riktlinjer på 

kommunal nivå. 1994 kom en ny läroplan ut som innebar att utbildningen gick till att bli mål och 

resultatstyrd. Trots det förtydligades det ändå att skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

olika svårigheter som riskerar att inte nå målen samt att undervisningen måste anpassas till varje 

unik individ. Eftersom begreppet inkludering inte existerade i 1994 års läroplan kunde man tolka 

detta lite hur man ville. Därav blev det ofta så att barnen ändå differentierades från gruppen 

(Ahlberg, 2013, s. 22–25). 

 

Salamancadeklarationen 

Unesco som är FN:s organisation för utbildningsfrågor antog 1994 deklarationen i den spanska 

staden Salamanca vilken kom att kallas Salamancadeklarationen. Denna har haft ett stort 

inflytande på specialpedagogikens ideologi. Syftet med deklarationen är att tala om hur 

undervisning av barn i behov av särskilt stöd skall bedrivas. Det framhålls tydligt att 

undervisningen skall ske på ett inkluderande och integrerat sätt. Barnen skall så långt som möjligt 

undervisas tillsammans med alla andra barn. Om det behövs så har barnen även rätt till 

individuellt stöd. Grundtanken är att man så långt det går ska undervisas i den gemensamma 

gruppen. Deklarationen framhåller även att det finns både sociala och pedagogiska skäl till att 

undervisas tillsammans i samma skola. Eftersom detta inte är en lag utan endast en deklaration 

väger den inte jättetungt. Däremot har den en stark ställning inom specialpedagogiken och ger en 

gemensam riktning för flera länder att arbeta så att alla skall kunna känna sig inkluderade oavsett 

svårigheter (Johansson, 2013, s. 58). 
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Styrdokument 
 

Skollagen   

I skollagen (2010:800) kapitel 8, nämns det om förskolan:  

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 

av stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna” (kap 8, §9)  

Detta innebär att förskolan har som uppgift att ansvara för barn i behov av särskilt stöd och 

erbjuda barnet det stöd som hen behöver. Dock så framkommer det inte i Skollagen hur 

personalen i förskolan ska ge barnet stöd och hur de ska arbeta för att främja barnets lärande och 

utveckling.  

Läroplanen  

I förskolans läroplan nämns det att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Den skall vara rolig, trygg och lärorik. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 

och barnens behov. Barnen skall ges möjlighet till att delta i verksamheten där omsorg, lärande 

och utveckling bildar en helhet. Det är viktigt att förskolan har ett gott samarbete med hemmet. 

Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen skall kunna utvecklas till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn 

som av olika anledningar behöver stöd i sin utveckling. Alla barn ska få en utbildning som är 

utformad och anpassad så att barnen kan utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller 

varaktig behöver mer stöd och stimulans skall få detta (Lpfö18, 2018, s.6-7)  

 

Barn i behov av särskilt stöd  

Enligt studien Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan - generellt 

och specifikt stöd (PEGS) finns det olika definitioner på vilka barn som är i behov av särskilt 

stöd. Det finns barn som är formellt berättigade till särskilt stöd detta innebär att barnen har 

någon form av diagnos exempelvis autism, Down syndrom, funktionsnedsättning med mera. 

Vidare finns det barn som inte är formellt identifierade som barn i behov av särskilt stöd, så 

kallade barn i gråzonen. Till denna grupp tillhör barn som av olika anledningar har svårigheter att 

vara delaktig med andra på ett positivt sätt och som det ofta uppstår konflikter kring. Det framgår 

även från undersökningar att pedagoger anser många av dessa barn vara sena i sin utveckling. 

Några anledningar till att dessa barn får problem kan vara talsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter (Sandberg & Norling, 2014, s.45). Förskolepersonalen som arbetar 

med barn i gråzonen hävdar att de behöver kompetensutveckling för att möta dessa barns behov 

på ett professionellt sätt (Björck- Åkesson, 2014, s.33).  

Enligt Ahlberg är det många faktorer som spelar in när det gäller vilka som är i behov av särskilt 

stöd. Dels kan det skilja sig från skola till skola beroende på hur verksamheten är utformad, vilka 

rutiner, traditioner och hur kompetent personalen är. Enligt skolverket är det hela 40 procent av 

alla barn som någon gång behöver tillgång till specialpedagogiska insatser. Vissa behöver endast 

tillfälligt stöd medan andra behöver stöd under hela sin skolgång. Barn som anses vara i behov av 
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särskilt stöd är barn med synliga funktionsnedsättningar som hörselnedsättning, synnedsättning, 

språkstörning och utvecklingsstörning. Men det är minst lika vanligt att barn med känslomässig 

och psykosocial problematik är i behov. De som hamnar i kategorin för kortvarigt stöd är oftast 

barn med beteendeproblem, koncentrationssvårigheter och de som riskerar att inte klara 

kunskapsmålen. Ända sedan mitten på 90-talet har skolverket visat statistik som redogör för en 

stor ökning av barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Ahlberg (2013, s.71-72) refererar till 

Andersson (2007) och Asp-Onsjö (2006) som menar att antalet barn som anses vara i behov 

skulle kunna minska genom att man såg över skolmiljön som ofta är en bidragande faktor till att 

svårigheterna uppstår.  

Som nämnts tidigare så ska barn som av olika anledningar behöver särskilt stöd erbjudas det efter 

sina behov och förutsättningar för att kunna utvecklas och känna meningsfullhet. Eftersom det 

inte preciseras vilka som ingår i gruppen barn i behov av särskilt stöd samt att man gått från att 

benämna det som barn ”med” särskilda behov till barn ”i” behov av särskilt stöd kan man tolka 

det som att det är i olika situationer som problemen uppstår. Alltså att behoven är beroende av 

miljön och inte bör ses som något som finns inom barnet (Emanuelsson; Persson & Rosenqvist, 

2001, s. 23). 

Plitz-Maliks och Olsson (1998, s.40) beskriver att barn i behov av särskilt stöd ofta har svårt att 

komma in i barngruppen och svårt att skapa relationer. Författarna menar att barn i behov av 

särskilt stöd ofta saknar de sociala koderna och får därmed låg status i barngruppen. Med andra 

ord saknar barnen lekfärdigheten som krävs för att kunna delta i leken på ett bra sätt, då man 

behöver kunna samspela med varandra. Detta resulterar i att de barnen ofta blir utanför. För att 

komma in i leken behöver de stöttning från pedagogerna. Författarna vill understryka att det även 

finns barn som går in i leken och gärna vill bestämma över allt och alla. Detta uppskattas oftast 

inte av de lekande barnen som därför stöter ut dem.  

  

Från integrering till inkludering 

Under 1980 talet blev det allt vanligare att man talade om att man skulle integrera barn med 

varierande funktionsnedsättningar till den vanliga förskoleverksamheten samtidigt som allt fler 

special institutioner lades ner. Syftet med integrering var att man ville öppna upp verksamheter 

för alla oavsett funktionsnedsättning. Nackdelen var dock att det var individen som skulle 

anpassas till verksamheten. Med tiden började folk ifrågasätta begreppet integrering då det ansågs 

vara dömande och utpekade. För att en integrering ska äga rum krävs det att personen som ska 

integreras karaktäriseras som avvikande. Under 1990-talet kom integrering allt mer att ersättas 

med begreppet inkludering. 

Inkludering är en utveckling av begreppet integrering, istället för att individen ska anpassas till 

verksamheten ser man att det är miljön som ska anpassas till varje enskild individs olikheter. I 

den här processen tänker man att delaktigheten skapar möjlighet för individer att påverka 

tillämpning av olika anpassningar i verksamheten. Inom specialpedagogisk forskning har 

inkludering blivit ett väl använt begrepp. Begreppet innebär inom specialpedagogiken att man tar 

vara på mångfalden bland barnen och skapar förutsättningar för gemensam pedagogik för alla 

oavsett svårigheter. Syftet är att inga barn skall bli exkluderade (Lutz, 2013, s.38-39). 

Det finns en mängd olika tolkningar av begreppet inkludering men en gemensam faktor går ändå 

att urskilja vilket är att: alla människor är lika mycket värda och har lika mycket rätt att ingå och 

delta i samhällets och skolans gemenskap. Svenska Unescorådet beskriver inkludering som en 
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process som går ut på att man ska möta alla barns behov oavsett svårigheter. Detta bör ske genom 

ökad tillgänglighet till lärande, samhälle och kultur men även genom att i så stor utsträckning 

som möjligt minska på exkluderande åtgärder inom utbildningen. Det som kännetecknar en 

inkluderande skola enligt Ahlberg (2015) är att olikheter ses som en tillgång för gruppen och att 

mångfald är berikande. Skolan och förskolan skall präglas av acceptans och en vilja till att möta 

alla barn. Enligt det här synsättet ses hela verksamheten som en viktig del i 

inkluderingsprocessen som förutsätter alla barns gemenskap och delaktighet (Ahlberg, 2015, s. 

27). 

Asp-Onsjö (2006) har skrivit en doktorsavhandling där hon har studerat inkluderingsprocessen i 

ett antal skolklasser. Hon menar att begreppet inkludering går att urskilja på tre olika sätt. 

Rumslig, social och didaktisk inkludering. Rumslig handlar om elevens fysiska placering, social 

inkludering om hur den sociala interaktionen ser ut och den didaktiska inkluderingen som handlar 

om hur läraren anpassar undervisningen så att alla kan vara delaktiga. 

Persson (2010) menar att begreppet inkludering inte endas handlar om skolan och förskolan utan 

att det även finns ett långsiktigt syfte med att jobba inkluderande. Detta syfte handlar om att 

barnen genom att delta i en verksamhet där olikheter accepteras och ses som en tillgång kommer 

kunna bidra till ett utvecklande samhälle där tolerans och respekt för olikheter ses som en 

självklarhet (Persson & Persson, 2012, s. 22). 

Enligt Nilholm står begreppet inkludering för att barn som är i behov av särskilt stöd ska få vara 

delaktiga i förskolans vanliga miljöer (2006, s.6). Detta innebär med andra ord att barnet som är i 

behov av särskilt stöd ska få delta i samma aktiviteter och rutiner som de andra barnen i 

barngruppen. Att barnen ska få vara delaktiga är en rättighet och de ska inte stigmatiseras eller 

stötas ut (Nilholm, 2012, s.37)   

Samhället och styrdokument trycker mer och mer på vikten av allas lika värde och rätten till att 

lära och utvecklas i gemenskap. Vi anser det därför intressant att undersöka om och isåfall hur 

detta genomförs i praktiken ute i förskolorna. 
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med vår studie är att med utgångspunkt i det Relationella perspektivet undersöka hur de 

intervjuade förskollärarna och barnskötarna ser på specialpedagogik och om det finns behov av 

det i förskolan. Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

• Vad innebär specialpedagogiska insatser för de intervjuade förskollärarna och 

barnskötarna i förskolan?  

• Vilka barn är det som är i behov av särskilt stöd i förskolan?  

• Anser de intervjuade förskollärarna och barnskötarna det viktigt att sätta in 

specialpedagogiska insatser redan i förskolan? 

• Finns det några faktorer de intervjuade förskollärarna och barnskötarna anser särskilt 

viktiga för arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?  

• Hur arbetar de intervjuade förskollärarna och barnskötarna med barn som är i behov av 

stöd?  
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Forskningsöversikt 
 
Jane Brodin (2011) 

Den här artikeln baseras på ett EU-projekt som heter Learning in motion som handlar om barn 

och unga med förståndsmässiga funktionsnedsättningar. Studien utgår ifrån enkätundersökningar, 

intervjuer samt litteraturstudier. Syftet med studien var att se om och i så fall vilken påverkan 

naturen hade på dessa barns välbefinnande samt hur utomhusaktiviteter kan användas för att 

gynna inkluderingsprocessen och kommunikationen. 

Brodin förespråkar i sin artikel för användandet av utomhusmiljön som klassrum. Hon menar att 

det är fördelaktigt för alla barn men speciellt för barn med funktionshinder. Ute i naturen finns 

inte samma krav på prestation som det finns i den formella klassrumsmiljön. Detta bidrar till att 

dessa barn i större utsträckning kan utnyttja sina förmågor (2011, s. 450). Ute i naturen är det 

tillåtet att röra på sig och att vara fumlig. Att råka välta eller ha sönder något får inte samma 

konsekvenser som inomhus. Detta är speciellt till fördel för barn med koncentrationssvårigheter 

då de har ett stort behov av att röra på sig (2011, s. 448). I studien framgår det också att barn lär 

bäst genom att använda alla sina sinnesintryck vilket man får tillgång till i naturen genom 

utforskande av olika miljöer och föremål. Detta kallas även för: Learning in motion. Ett annat 

begrepp som kännetecknar utomhuspedagogiken är ”Learning by doing” som handlar om att man 

lär sig genom att arbeta med sina händer. Genom att kombinera fysisk beröring med teoretisk 

kunskap förstärks lärandet (2011, s. 447–448). Utomhusmiljön erbjuder även möjligheter till 

teoretiskt lärande som matematik, sortera, mäta eller jämföra. Här kan man använda föremål som 

finns naturligt i naturen som stenar, träd och buskar för att på ett lustfyllt och varierande sätt lära 

sig (2011, s. 456). Vidare menar Brodin att ju mer tid barn tillbringar utomhus desto mer ökar 

deras nyfikenhet för naturen och kreativiteten i leken utvecklas vilket leder till att barnen vågar 

utmana sina förmågor och idéer i större utsträckning (2011, s. 447–448). Slutsatsen av detta 

forskningsprojekt är att inkludering och delaktighet sker på ett naturligt sätt i utomhusmiljön där 

prestationskraven inte är lika uttalade utan här handlar det mer om att lära genom att erfara 

utifrån sina egna förutsättningar. Det är även lättare att utforma undervisningen efter varje individ 

när det sker utomhus då begränsningarna är mindre och att hamna lite på ett sidospår eller att vara 

annorlunda är ingenting som spelar någon roll. Slutsatsen av LIM-projektet visar att 

utomhusmiljön ökar den sociala delaktigheten och lärandet hos barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar (2011, s. 457). 

  

 

Renblad och Brodin (2014) 

Författarna har som syfte att undersöka vilken roll specialpedagogen har i förskolan. I deras 

studie har de valt att intervjua tre specialpedagoger genom att ställa åtta frågor. Samtliga 

deltagare har besvarat frågorna skriftligt.  

Ett barn i behov av särskilt stöd innebär enligt författarna att ett barn har vissa svårigheter att 

klara av vardagen och behöver mer hjälp och tid från vuxna. Det kan handla om att barnet har ett 

funktionshinder, diagnos, svårigheter med koncentrationen, sociala umgänget eller har språkliga 

svårigheter. Vidare menar specialpedagogerna att barn som har språkliga svårigheter har svårt att 

delta och samspela i lekar med de övriga barnen i barngruppen. Specialpedagogerna blir 
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“inkallade“ av förskolans pedagoger när de egna metoderna, arbetssätten eller vanliga pedagogik 

inte räcker till. Tillsammans med pedagogerna försöker specialpedagogerna hitta olika sätt att 

stimulera barnets lärande och utveckling (2014, s.387). 

Ett viktigt begrepp som författarna nämner i artikeln är inkludering som innebär att pedagogerna i 

förskolan ska arbeta på ett inkluderande sätt. Barn i behov av särskilt stöd ska precis som de 

övriga barnen få delta i gemensamma aktiviteter och lärandet ska utgå utifrån ett 

helhetsperspektiv. Insatserna som sätts in i förskolan bör omfatta hela barngruppen (2014, s. 387–

388). I studien framkom det att specialpedagogerna har en viktig roll i förskolan när det gäller 

kompetensutveckling av förskolans personal. Många pedagoger påstod att de känner en viss 

osäkerhet kring skrivandet av handlingsplaner. För att lösa detta problem kunde de ta hjälp av en 

specialpedagog (2014, s.387). De tre specialpedagogerna menar att deras roll i arbetet är främst 

att ge personalen stöd, handledning, råd och tips men även att få pedagogerna att öka sin kunskap 

kring barnets utveckling och behov (2014, s.388). Vidare framhåller samtliga specialpedagoger 

betydelsen av ett gott samarbete med föräldrarna. Ett gott samarbete med föräldrarna bidrar till att 

barnet kan få bra förutsättningar till utveckling och lärande. Detta kan exempelvis ske genom att 

man har regelbundna samtal med föräldrarna vid exempelvis hämtning och lämning. Enligt 

författarna finns det många föräldrar som upplever att förskolans personal ofta berättade om 

barnets problematiska beteende och brister vid hämtning och lämning. Detta upplevde föräldrarna 

som väldigt jobbigt (2014, s. 389).  Specialpedagogernas roll innefattar även att samarbeta med 

olika aktörer såsom habiliteringens logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m.fl. Innan man 

kontaktar aktörerna behöver man godkännande från föräldrarna. Författarna avslutar sin artikel 

med att konstatera att på grund av förskollärarnas rädsla för att bedöma barnen är möjligheten 

stor att de missar barnets svårigheter i vardagen. Detta leder då till att barnet inte får det stöd som 

hen behöver (2014, s.389). Specialpedagoger har alltså en viktig roll i förskolan och behovet av 

specialpedagoger är stort. 

Norrström och Rosvall (2016) 

Författarna har valt att undersöka den specialpedagogiska yrkesgruppens samverkan med 

förskola, skola och vårdnadshavare för att synliggöra specialpedagogernas uppdrag vid 

habiliteringen. I studien har författarna observerat fem patientärenden i samband med att 

habiliteringens specialpedagoger besökt patientens förskola/skola. Sammanlagt var det fyra av 

habiliteringens specialpedagoger som deltog i studien. Efter varje observation har författarna 

intervjuat patientens personal i förskola/skola, vårdnadshavaren till patienten och habiliteringens 

specialpedagog kring hur de upplevde mötet och eventuella insatser. Författarna valde också att 

göra ett antal uppföljande intervjuer några veckor efter att observationerna ägde rum. Då valde 

man att intervjua samtliga personer som hade intervjuats tidigare.  

I studien framkommer det att samverkan mellan habiliteringens specialpedagog och andra aktörer 

(logopeder, psykologer, sjuksköterskor, läkare, kurator och föräldrar) präglas av otydlighet när 

det gäller struktur, innehåll och syfte. Man menar att det oftast saknas en dagordning under 

mötena. Aktörerna uppges även ha olika avsikter under samma möte. Risken med att ha olika 

avsikter under ett möte blir att aktörerna uppfattar situationen ur olika perspektiv. Det kan då leda 

till missförstånd i kommunikationen. Vidare understryker författarna att utvärdering sällan sker 

(2014, s.19–21). Det framgår under intervjuerna att specialpedagogens uppdrag är att stötta 

vårdnadshavarna och få dem att känna sig trygga under mötets gång. Många vårdnadshavare 
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uppskattar det stöd de får från specialpedagogen. Det framkommer även att i vissa situationer 

fungerar habiliteringens specialpedagoger som ett hjälpmedel för pedagogerna för att kunna 

argumentera om eventuella åtgärder tillsammans med rektorn. Författarna menar att synen på 

vilka åtgärder som krävs kan skilja sig åt mellan pedagoger och rektor. Pedagogerna har oftast 

inte så mycket mandat i sina förslag kring åtgärder och därför tar de hjälp av en specialpedagog 

(s. 26). Studien visade att specialpedagogen har en otydlig roll då arbetet lutar sig mot både 

logopeduppdraget och arbetsterapeutuppdraget. Man kan dock enas om att specialpedagogernas 

roll innebär att ha fördjupad kunskap om patientens diagnos och bidra med rådgivning och 

information samt att utjämna maktförhållanden mellan personalen i förskolan/skolan och 

vårdnadshavaren. 

Habiliteringens specialpedagoger gör ibland observationer ute i förskolor och skolor, men oftast 

är det kliniska observationer som görs. Det vill säga observationer som görs under besök på 

habiliteringen. Samtliga specialpedagoger menar att det finns nackdelar med kliniska 

observationer. De menar att de inte kan få en helhetsbild av barnet. De får exempelvis inte en bild 

av hur barnet är i det sociala samspelet i barngruppen eller i den miljö där barnet spenderar sin 

vardag. Därför blir det även svårt för specialpedagogerna att ge adekvata råd och konkreta förslag 

på insatser till förskolans personal och vårdnadshavare. Av denna anledning föredrar 

habiliteringens specialpedagoger att observera patienten i den pedagogiska verksamheten (2014, 

s. 19). Det är även viktigt att lyfta upp att samverkan mellan habilitering och förskola endast kan 

ske via initiativ från vårdnadshavarna. Detta innebär att det är vårdnadshavarna som kontaktar 

habiliteringen för stöd och förskolan/skolan får inte kontakta habiliteringen själva utan 

vårdnadshavarens godkännande (2014, s.19) Författaren menar att för att få en effektiv 

samverkan behövs det tydlig struktur, syfte och uppföljning. Det är även viktigt att man har en 

tydlig ansvarsfördelning och god insikt i varandras uppdrag. 

  

Lena Nilsson & Daniel Olof Wiedel (2018) 

Denna artikel utgår från forskningsprojektet ”Tidiga insatser i förskolan” som genomfördes i en 

liten kommun i Sverige. Syftet med artikeln är att undersöka hur samverkansforskning kan bidra 

till utvecklingsarbete kring tidiga insatser och specialpedagogiskt stöd i förskolan. Projektet höll 

på under en period på 2 år för att man skulle få ett bredare perspektiv och kunna följa studiens 

utveckling. Samverkansforskning baseras på dialog mellan forskare och praktiker vars syfte är att 

utveckla ny kunskap, både teoretisk kunskap och handlingskunskap (Nilsson & Wiedel, 2018, s. 

89). I det här projektet fördes dialoger som benämns som processmöten mellan social team, 

förskolechefer och elevhälsochefen. Mötena hölls två till tre gånger per termin både tillsammans 

och enskilt. Utgångspunkten var behovet av tidiga insatser i förskolan men under projektets gång 

formulerades nya forskningsfrågor under processmötena (2018, s. 92). All personal har vid något 

tillfälle under projektets gång deltagit i studien. Detta i form av enkäter, intervjuer och 

gruppsamtal i samband med kompetensutvecklingsträffar (2018, s. 97). 

Projektet fick sin början redan 2013 då chefer från olika verksamheter i kommunen som 

elevhälsan, socialtjänsten och utbildning deltog i en kurs tillsammans med en ekonom som 

handlade om socioekonomiska frågor. Bland annat berördes ämnet sociala investeringar. Efter att 

kursen var slut skrev kursdeltagarna tillsammans ett dokument: Tidiga insatser för att förhindra 

framtida utanförskap där det framgick vilka socioekonomiska vinster det ger på sikt att tidigt 

uppmärksamma och sätta in stöd för barn i behov. De föreslog att ett projekt skulle genomföras 

där man arbetade fram metoder för att tidigt upptäcka barn som var i behov av stöd och på det 

sättet kunna genomföra tidiga insatser för dem. En plan för hur projektet skulle genomföras 
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utarbetades och presenterades för berörda kommunala nämnder som accepterade förslaget. 

Förslaget innebar att man skulle anställa tre nya socialpedagoger och tre specialpedagoger till 

kommunen, vilket innebar en omfattande personalförstärkning. De placerades i olika förskolor 

där deras arbetsuppgifter var att observera barngruppen, kartlägga behov av särskilt stöd, bolla 

idéer med personal och föräldrar samt att ge handledning till personalen i hur man kan ge särskilt 

stöd. För att sedan se resultatet av investeringen följdes projektet av en forskare inom ämnet 

(2018, s. 91). 

Resultatet delades in i respektive yrkeskategoris upplevelse kring projektet. I början av projektet 

handlade forskningsfrågorna om hur social teamet hade mottagits på förskolorna samt hur deras 

arbete sett ut. Social teamet upplever till en början ett stort förtroende från förskolepersonalen 

och en stor efterfrågan av deras expertkunskap. De upplever även att personalen har egna förslag 

på åtgärder vid uppkomna problem. Ett halvår senare tittar man på samma forskningsfrågor igen 

och jämför resultaten. Nu upplever social teamet att förskolepersonalen lägger för mycket 

förtroende i specialpedagogernas händer och menar på att det då finns risk för att de glömmer 

bort sin egen kapacitet och glömmer bort hur man brukade lösa problemen själv. Handledning 

ska inte gå ut på att ge svar utan att få den andra att tänka i olika banor och själv komma på nya 

lösningar. För att ta del av förskolepersonalens upplevelse kring tidiga insatser, kunskaper kring 

det, vilket stöd de ansåg att de behövde och i vilken utsträckning de tyckte de sociala teamet 

kunde tillgodose dessa behov gjordes gruppintervjuer vid två tillfällen. I varje grupp ingick fem 

representanter från olika förskolor. Svaren stämde bra överens med social teamets upplevelse från 

processmötena. Under de första intervjuerna som hölls i början av projektet var personalen 

positivt inställda till social teamet, vilket även visades vid andra intervjuomgången. Personalen 

uttryckte att det var viktigt med tidiga insatser redan i förskolan och att de ansåg sig ha 

kompetens för det. Det gjordes även en enkätundersökning för att få en bild av all personals 

upplevelse av tidiga insatser och av det sociala teamet. De ansåg sig själva ha kompetens att 

kunna ge särskilt stöd till barn i behov men upplevde att det fanns flera tillfällen då de behövde 

mer kunskap. Exempel på sådana tillfällen var vid bedömning av behov, hur man kunde hantera 

konflikter med vårdnadshavare. Man efterfrågade även konkreta insatser som bildstöd, stöd i 

TAKK och språkstöd. Det togs även upp önskemål om hjälp med att planera den fysiska miljön. 

Slutsatsen av intervjuerna och enkäten visar att personalen har grundläggande kunskap inom 

specialpedagogik och tidiga insatser men genom social teamets stöd kan den utvecklas och 

stödjas (2018, s. 93–95). 

Slutligen framhåller alla yrkeskategorier i projektet ett lärande hos sig själva. Förskolepersonalen 

påpekar att de känner sig säkrare i sitt arbete kring tidiga insatser på grund av social teamets 

närvaro samt att de känner att de fått upp ögonen för sin egen kompetens. Det framkommer också 

att tillgängligheten till social teamet skapar en trygghet hos personalen då det ger möjlighet till 

reflektion med någon utifrån som ser allt med nya ögon. Även förskolecheferna upplever att de 

utvecklat sitt tänkande kring tidiga insatser, de lyfter att de nu ser på tidiga insatser i ett 

långsiktigt perspektiv och att de känner en avlastning i sitt uppdrag genom att personalens 

säkerhet kring tidiga insatser har ökat. Här ser man fördelar med arbetssättet på både 

organisations- och individnivå. Även social teamet uttrycker att de utvecklats i projektet genom 

att vara ute i verksamheterna. De lyfter kombinationen av att inneha expertkunskaper om tidiga 

insatser med att i ett respektfullt samarbete med förskolepersonalen hålla tillbaka och låta allas 

kunskaper komma fram, på så sätt lär alla av varandra och får känna sig viktiga (2018, s. 97). 

Forskarna har fungerat som ett centrum kring förskolechefer och social teamet i processmötena. 

Forskarna har bidragit med teoretisk forskningsbaserad kunskap om stöd och tidiga insatser i 

förskolan, vars syfte är att få social teamet och förskolechefer att reflektera kring sina arbetssätt 

och öppna upp ögonen för nya alternativa sätt (2018, s. 98). 
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Linda Palla (2006) 

Den här studien baseras på litteraturstudier av både forskning och vetenskapliga texter skrivna av 

olika forskare och författare. Syftet är att ta reda på vilka kriterier som verkar avgörande för 

delaktighet och jämlikhet av barn med olika funktionshinder i förskola och skola. Ett ytterligare 

syfte är att väcka intresse hos läsaren till fortsatt kunskapsutveckling kring delaktighet och 

jämlikhet för barn med funktionsnedsättningar på gruppnivå inom skolsektorn (2006, s.11). 

Palla har i sin studie valt att gruppera resultaten under tre olika rubriker. Fysisk miljö, social 

miljö och pedagogisk miljö. I analysen har hon valt att fokusera på de faktorer som kan främja 

respektive hämma barn med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet på gruppnivå inom 

förskolan/skolan. 

Under kategorin fysiska miljön framkom aspekter som främjar kroppsliga, materiella och 

tekniska förutsättningar för delaktighet av barn med funktionsnedsättning. Ett exempel på det kan 

vara tid (2006, s. 27). I en studie framkom det att när läraren utgick från att alla barn skulle utföra 

samma uppgift inom ramen för samma tidsaspekt uppstod det problem som ledde till att barnen 

med funktionshinder inte blev delaktiga i gruppen utifrån sina egna förutsättningar. De barn som 

inte hann med uppgiften fick sedan fortsätta arbeta med den i ett avskilt rum tillsammans med en 

speciallärare vilket ledde till exkludering. Beroende av vilket stöd eleven fick av specialläraren 

kunde hen dock ses som delaktig i sitt eget lärande. Alternativt så kunde man få sitta kvar i 

klassrummet och arbeta, men då tiden ofta var knapp resulterade det i att hjälpen vart individuell 

och samarbete med de andra barnen hanns inte med. Ett tredje alternativ var att barnet fick lämna 

sitt arbete ofärdigt vilket ledde till att hen sågs som avvikande, här kunde barnet ses som delaktig 

i gruppen men inte i sitt egna lärande. För att barnen skall kunna vara delaktiga i gemenskapen 

framhålls att låta barnen arbeta med olika uppgifter efter sina egna förutsättningar, på det viset 

kan barnet vara delaktig i sitt egna lärande samtidigt som hen är delaktig i den sociala 

gemenskapen (2006, s. 17). Även brist på tillgänglighet av material och hjälpmedel samt 

oanpassade lokaler försvårar delaktigheten. När det gäller hjälpmedel framhölls lärplatta som ett 

viktigt stöd för barn med funktionsnedsättning för att de på ett aktivt sätt skall kunna delta i 

samhället. Även assistansstöd hade positiva effekter för inkludering främst inom 

lärandesituationer då barnet fick stöd i att strukturera uppgifterna, dock kunde det ha den motsatta 

effekten i den fria leken. I en av studierna framkom det att en god kommunikation mellan 

exempelvis habiliteringen och skola är viktigt. I studien hade barnet ett schema från 

habiliteringen med olika tider, detta ledde till att hen ofta inte kunde delta i aktiviteter 

tillsammans med klassen då schemana krockade med varandra (2006, s. 28). 

I den sociala miljön anses faktorer som förväntningar, makt och återigen stöd som avgörande för 

delaktighet. I flera studier framkom makt från bland annat lärare och andra elever som avgörande 

för delaktighet av barn med funktionsnedsättning. Exempel på det kunde vara att barn med 

funktionsnedsättning ofta uppmuntrades att umgås med andra barn med funktionsnedsättningar 

eller att personalens synsätt gjorde att barnen placerades tillsammans med andra med 

funktionsnedsättning i matsalen istället för att blanda barnen. Man såg även tendenser till att 

dessa barn ofta förväntades underordnade sig de andra barnen. Palla framhåller arbete kring 

socioemotionell utveckling ur ett långsiktigt perspektiv det bör ske både på individ och 

gruppnivå. Det kan exempelvis vara aktiviteter som främjar samspel och interaktion, dessa bör 

dessutom ske kontinuerligt. Vuxenstöd vid grupparbeten och sociala samspel som lekar ses även 

det som viktigt för att öka delaktigheten, detta för att förhindra mobbning och utanförskap. 

Tillgängligheten är betydelsefull för att kunna stödja och strukturera vid behov (2006, s. 28–29). 
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De faktorer som framstod som relevanta för delaktighet inom den pedagogiska miljön var 

pedagogens val av arbetssätt och förhållningssätt, kommunikation, krav, makt, stöd och tid. I 

läroplanen för förskolan står det att verksamheten skall anpassas så att alla kan delta. Detta tolkas 

i studien som att det krävs planering från pedagogernas sida med hänsyn till stöd i verksamheten, 

anpassade undervisningssituationer och delaktighet i utformning av assistansplaneringen för ökad 

delaktighet. Även val av arbetssätt och förhållningssätt framhålls som centrala faktorer för att 

främja delaktighet. För att lyckas med detta bör man utgå från barnens förutsättningar, behov och 

intressen i utformningen av arbetssätt, det är även viktigt att det sker i dialog och samspel med 

barnen. Även att man låter barnen arbeta i sin egna takt framhålls som viktigt för att inte känna 

sig avvikande. Att inkludera barnen i upprättandet av sin individuella plan kan också vara ett sätt 

att få känna sig delaktig. Författaren föreslår att man redan från att barnen är små bör låta dem 

vara delaktiga kring frågor och aktiviteter som handlar om dem för att bidra till delaktighet och 

jämlikhet. Flera författare anser att för att öka delaktighet och lärande hos barnen är det nästa 

viktigare att erbjuda stöd till personalen i förskola/skolan än stöd till enskilda barn. Detta på 

grund av att många lärare saknar kunskap om specialpedagogiska insatser och ser det oftast som 

stöd som skall ges vid sidan om den vanliga undervisningen och att den bör ske avskilt i ett annat 

rum. Detta menar författaren snarare kan ge motsatt effekt. Genom att ha en god kommunikation 

och samverkan personalen emellan och med andra verksamheter som habiliteringen främjar 

delaktigheten på så sätt att man jobbar mot samma mål och har samma förhållningssätt (2006, s. 

30–31). 

Sammanfattningsvis ser vi att samverkan och miljön är avgörande för om barn i behov av särskilt 

stöd skall få rätt förutsättningar för att kunna vara delaktiga och utvecklas i förskolan. Detta är 

även något som framgår i våra styrdokument. Utifrån vår forskningsöversikt ser vi att 

verkligheten ser annorlunda ut. Här framgår det många gånger att det finns en ovilja till 

samarbete från förskolans och skolan håll med föräldrar och specialpedagoger, men även att det 

råder brist på specialpedagogisk kompetens bland de verksamma pedagogerna. Med tanke på att 

läroplanen har haft en relationell inriktning så pass länge är det anmärkningsvärt att det 

fortfarande många gånger är det kompensatoriska synsättet som styr i förskola och skola. Detta 

skapar en falsk bild av verkligheten där vi fortfarande har en lång väg kvar att gå för att alla skall 

bli inkluderade och ha samma förutsättningar i svensk förskola och skola. 
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Teori 
Det specialpedagogiska fältet har ända sedan 1800-talet haft sina rötter i medicinsk/psykologiska 

traditioner, vilket innebär att man haft en individrelaterad syn på specialpedagogiken. Man har 

därmed sett problemen som något som finns inom barnet och tillhör hens personlighet. Man 

fokuserar främst på att identifiera diagnoser och det som avviker från det ”normala” för att sedan 

kunna kompensera för detta. Individperspektivet beskrivs av flera forskare men med olika 

benämningar. Vi kommer att använda Nilholms benämning, det kompensatoriska perspektivet när 

vi kort beskriver vad detta perspektiv innebär (Ahlberg, 2013, s. 42–43). Det perspektiv vi främst 

kommer utgå ifrån i vår teoretiska bakgrund är det relationella perspektivet. Detta perspektiv 

tillhör det nytänkande alternativa synsättet som har kritiserat det traditionella individinriktade 

perspektivet. I det relationella perspektivet ser man svårigheter som något som uppstår hos barnet 

i mötet med omgivningen och miljön snarare än något som finns inuti individen. Man är här 

intresserad av att studera hur skolan/förskolan bemöter barnen utifrån olika nivåer, som individ, 

grupp, skola och samhällsnivå samt deras relationer till varandra, för att på bästa sätt kunna 

hjälpa barn i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2013, s. 48). Detta kan därför ses som en variant av 

ett systemteoretiskt perspektiv vilket innebär att samspelet mellan de olika miljöerna påverkar hur 

barnet kommer att utvecklas. Det som utgör skillnaden i dessa perspektiv är alltså var problemen 

placeras samt vilka undervisningsmetoder man använder och hur man organiserar undervisningen 

för att alla ska kunna uppnå målen utifrån sina egna förutsättningar. I det traditionella benämner 

man barn med svårigheter medan det kritiska talar om barn i svårigheter. 

Relationella perspektivet 

I ett relationellt perspektiv ligger fokuset främst på mellanmänskliga interaktioner men även på 

relationen mellan andra nivåer som verksamhet och samhällsnivå. Sett ur ett 

verksamhetsperspektiv blir det relevant att undersöka vilka förhållanden och relationer olika 

aktörer inom exempelvis skolan har till varandra för att på bästa sätt kunna underlätta för de barn 

som är i behov av särskilt stöd. Det relationella perspektivet innebär även att barnens 

förutsättningar ses relationellt, alltså att förändringar i omgivning och miljön påverkar hur barnen 

kommer lyckas i olika situationer. Misslyckanden ses därav inte som något som beror på 

individen utan på omgivningen som erbjuds. Om man utgår från vad man fokuserar på inom detta 

perspektiv kan man då tala om ”barn i svårigheter” snarare än ”barn med svårigheter” 

(Emanuelsson; Persson & Rosenqvists, 2001, s. 23). Det relationella perspektivet baseras på 

tanken att det bästa för alla barn är en inkluderande skola, “en skola för alla”. Detta begrepp kan 

tolkas på olika sätt, antingen kan det uppfattas som att alla barn ska ha tillgång till en likadan 

skolsituation vart du än befinner dig. Eller som Lutz (2013 s. 87) menar att det snarare handlar 

om att alla barn är unika och skolan skall därför ta hänsyn till detta så att alla barn kan utvecklas 

utifrån sina individuella förutsättningar.  Persson (2019, s.170) nämner också att insatser ur ett 

relationellt perspektiv är långsiktiga. Han menar att förändringsarbete tar tid. Man ska inte enbart 

fokusera på problemen här och nu. Det är viktigt att det finns ett samarbete i arbetslaget kring hur 

man ska möta barnet som är i behov av extra stöd och att man har den kompetens som krävs. 

Vidare understryker författaren betydelsen av uppföljning och utvärdering av de 

specialpedagogiska insatserna.  
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Kompensatoriska perspektivet 

I det kompensatoriska perspektivet förläggs problemet hos det enskilda barnet och problemet ska 

kompenseras med hjälp av specialpedagogiska stödinsatser. Detta sker oftast i samband med 

specialundervisning, vars syftet är att normalisera barnet. Det är vanligt att man diagnostiserar 

barnen med exempelvis autism, Down syndrom eller dyslexi med fokus på medicinska faktorer 

(Isaksson, 2009, s.32). Syftet med diagnostiseringen är att placera barnen i olika problemgrupper 

där man försöker hitta gemensamma problem hos barnen. Det man främst vill undersöka är om 

det finns några neurologiska förklaringar till problemen (Nilholm, 2003, s. 15–16). Det 

kompensatoriska perspektivet betyder även av att vara förespråkare för segregerade 

undervisningsformer samt att specialpedagogiska expertkunskaper om det avvikande ses som 

viktiga (Nilholm, 2005, s. 126). Fram till 1960 talet var specialpedagogiken i skolan grundad på 

ett kompensatoriskt perspektiv. Det var vanligt att elever i behov av stöd inte fick gå i en vanlig 

klass då de inte uppfyllde skolans krav på grund av deras bristande förmåga. Istället placerades 

eleverna i behov av särskilt stöd i separata klasser, då det skulle kompensera för deras problem 

(Asp-Onsjö, 2014, s.383). De centrala begreppen för Kompensatoriska perspektivet är normalitet 

och avvikande (Isacsson, 2009, s.32). I det kategoriska perspektivet som är Emanuelsson m.fl. 

(2001) benämning på det kompensatoriska perspektivet talar man om ”barn med svårigheter” här 

förläggs problemen hos individen och man talar ofta om barn med låg begåvning eller att det 

skulle bero på dåliga hemförhållanden. Här är man noga med att sätta diagnoser på barnens 

svårigheter. Man utgår ifrån en färdig medicinsk-psykologisk modell av vad som anses normalt. 

Trots att nationella styrdokument lutar sig mot det relationella perspektivet på specialpedagogik 

är det ändå det kategoriska perspektivet som dominerar i praktiken i de svenska 

förskolorna/skolorna (Emanuelsson; Persson & Rosenqvists, 2001, s. 23). Diagnoser blir allt 

vanligare och små undervisningsgrupper där barnen exkluderas från resten av klassen kvarstår än. 

Det är vanligt att grupperna i dag har mer positiva benämningar som “Oasen“ eller  Lilla 

gruppen“ men funktionen är fortfarande densamma som tidigare, att kompensera för barnens 

brister (Asp - Onsjö, 2014, s.383). 

Kommunikation  
Begreppet kommunikation är centralt inom det relationella perspektivet. Det handlar om att det 

bör finnas en fungerande och kontinuerlig kommunikation mellan lärare, vårdnadshavare och 

specialpedagoger. Barnet som är i behov av extra stöd ska kunna få det stöd hen behöver. I en 

studie som gjordes med spansktalande barn som börjat i en engelsktalande skola visade det sig att 

en holistisk syn på barnet gav positiva resultat. I studien hade läraren kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna vilket gav läraren en insyn i familjens perspektiv och vårdnadshavarna en bättre 

förståelse för skolans krav och perspektiv. Detta ledde till en bättre anpassning för alla 

inblandade. Genom kontinuerlig kommunikation fick båda parter insyn i hur svårigheter kan 

uppstå ur olika perspektiv. Detta vidgade deras förståelse för varandra och blev avgörande för en 

lyckad anpassning (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 104). 

 Kommunikationen måste ske på olika nivåer inom verksamheten för att främja barnets 

utveckling. Det har dock visats i olika studier att problemen oftast ses som knutna till individen 

istället för att man tar hänsyn till när och hur problemen uppstår. Det finns tendenser till en 

makthierarki mellan olika parter, som kan kopplas till det talade språket. Jakobsson & Lundgren 

(2013, s. 101-102) refererar till Mehans studie (1993) där han följde en process som handlade om 

ett barn som eventuellt skulle placeras i en mindre undervisningsgrupp. Läraren började med ett 

vardagligt språk presentera i vilka situationer i klassen som problemen uppstod. Psykologen 

använde ett för både läraren och vårdnadshavaren svårbegripligt språk. Detta ledde samtalet 

längre ifrån problemets reella sammanhang. Trots att läraren och vårdnadshavaren var de som 
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kände eleven bäst och såg när i vardagen problemen uppstod lyssnade man inte till det utan 

fattade besluten utifrån psykologens uttalanden trots lärarens och vårdnadshavarens tveksamhet. 

Man gick alltså från att ur lärarens synvinkel se problemen som något som uppstod hos barnet i 

specifika situationer till att se ”ett barn med svårigheter”.  

Jakobsson & Lundgren (2013, s.102) hänvisar till  Eva Björne (2008) som bekräftar detta och har 

studerat kommunikationen inom elevhälsoteam. I mötena hon var med på diskuterade man inte 

hur problemen uppstod, lärarens roll eller undervisningens form utan man gick direkt till 

slutsatsen att problemen beror på avvikelse hos barnet. Här hade man istället kunnat ta vara på 

olika yrkesgruppers kompetens för att främja barnets utveckling genom att diskutera var, när och 

hur barnens svårigheter uppstår och använda informationen så att alla yrkesgrupper får sin röst 

hörd.  

Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 102-103) refererar till Ahlbergs studie (1999) där hon deltog i 

handledningssamtal mellan en specialpedagog och en lärare under en termin. Av studien 

framgick det att läraren genom kontinuerliga handledarsamtal kunde se sin undervisningsstrategi 

ur ett nytt perspektiv. Detta bidrog även till en utveckling av skolan då man förenade mål och 

värdegrund och skolan som social praktik.  

Kontakten mellan förskola/skola, sjukvård och habiliteringen framhålls också som avgörande för 

en fungerande samverkan kring barnet men även för att pedagogerna ska kunna ha möjlighet att 

skapa en så bra skolsituation för barnet som möjligt. Kontakten kan antingen ske direkt eller 

indirekt. Direkt kommunikation sker via handledning eller möten medan indirekt kan vara 

informationsbrev, läkarintyg eller diagnosbrev. Vi kan alltså konstatera att en väl fungerande 

kommunikation mellan olika professioner och verksamheter är av allra största vikt för att 

pedagogerna skall kunna få en inblick i barnets hela livssituation och på bästa sätt kunna möta 

barnen utefter det (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 115–116). 

                                                                                                         

Relation  
Relation är också ett centralt begrepp inom det Relationella perspektivet. Det handlar om att 

pedagoger i förskolan, föräldrar och professioner bygger upp tillit och förtroende inför varandras 

kompetens. Man bygger även upp ett förtroende från barnets sida. Det är viktigt att pedagogerna 

skapar en god relation till barnet som är i behov av särskilt stöd. En förutsättning för goda 

relationer är att barnet skall känna sig tryggt. Broberg, Hagström och Broberg (2012, s.150) 

menar att det tar tid att utveckla trygga relationer med barn i behov av särskilt stöd. Innan man 

påbörjar en relation är det viktigt att ge barnen positiva erfarenheter.  

Enligt förskolans läroplan ska förskolan tillsammans med hemmet, i ett nära och förtroendefullt 

samarbete skapa de bästa förutsättningarna för att barnet skall utvecklas rikt och mångsidigt 

(Lpfö18, 2018, s.17). Detta innebär att pedagogerna i förskolan måste ha ett fungerade samarbete 

för att skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavarna. Samverkan ska präglas av ett 

barnperspektiv, där man utgår från barnets bästa och barnets behov skall synliggöras (Jakobsson 

& Lundgren, 2013, s.13). Samverkan gynnar även barnets välmående och individuella utveckling. 

Det är pedagogernas ansvar att informera vad som har hänt under dagen i samband vid hämtning 

och lämning, men även att informera om barnens utveckling, lärande och trivsel (Ylven & 

Wilder, 2014, s.249). Med andra ord, är det viktigt att man har en tät kontakt med 

vårdnadshavarna. Vidare understryker författarna betydelsen att bemöta föräldrarna med 

engagemang, likvärdighet, öppenhet och respekt samt att vårdnadshavarna ses som experter då de 

har bäst kännedom om sitt barns behov. Detta innebär att pedagogerna måste ta ett steg tillbaka i 

sin profession och ge vårdnadshavarna en möjlighet att dela med sig av sina kunskaper (ibid, 

s.265). 
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För att skapa goda relationer är det viktigt hur vi bemöter varandra. Det som är avgörande för hur 

vi bemöter människor är vilken människosyn vi har och vilket förhållningssätt vi har i mötet. 

Johansson & Lundgren (2013, s.22-23) hänvisar till Inga Andersson (2004) som menar för att 

utfallet av mötet skall bli positiv finns tre faktorer som är avgörande. 1. Respektera varandra 2. 

bekräfta och 3. lyssna till varandra. Vidare hänvisar författarna till Von Wright (2000) som 

hävdar att i ett relationellt perspektiv är det i möten mellan människor som svårigheter eller 

förutsättningar uppstår. Alltså är det ingen idé att man detaljplanerar undervisning eller 

aktiviteter, då utfallet är beroende av kommunikationen och interaktionen mellan individer i det 

specifika mötet. Von Wright använder även uttrycket intersubjektiv vändning vilket innebär att 

fokuset läggs på kommunikationen mellan individer i möten. Alla som deltar i mötet skall därför 

ses som delaktiga i det som sker och hur utfallet av situationen blir. Detta innefattar alla sorters 

möten som pedagogiska situationer, möten mellan pedagoger och samverkansmöten mellan olika 

professioner inom en verksamhet (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 22–23). 

 

Interaktion 
Interaktion är ännu ett begrepp som är centralt för det Relationella perspektivet, det handlar om 

att olika professioner inom en verksamhet har ett så pass tätt samarbete med varandra så att 

gränserna dem emellan blir osynliga. I det Relationella perspektivet som är ett sorts 

Systemteoretiskt perspektiv utgår man från en helhetssyn på samarbete. Man anser att ett barns 

svårigheter är ett resultat av samspelet mellan närmiljön, samhället i stort och mer strukturella 

faktorer. Även tidigare erfarenheter präglar hur olika personer hanterar samverkan. Genom att 

olika individer, professioner och verksamheter interagerar med varandra får man en klarare 

helhetsbild av barnets situation och kan då lättare jobba mot ett gemensamt mål (Jakobsson & 

Lundgren, 2013, s. 21). 
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Metod och material  

Metod för datainsamling  
För att få fördjupad information gällande vår undersökning om hur förskollärare och barnskötare 

ser på specialpedagogik i förskolan samt om det finns behov av detta i förskolan har vi använt oss 

av samtalsintervju som metod. Enligt Esaiasson m. fl ska man i intervjuguiden ta hänsyn till både 

form och innehåll. Det innebär att man ser till att frågorna knyter an till undersökningens syfte 

och att intervjun är varierad och levande. Syftet är att den intervjuade hela tiden ska känna sig 

motiverad till att förmedla sina tankar och kunskaper (Esaiasson, m. fl 2012, 273–274). Detta är 

något vi har tagit hänsyn till under intervjuerna genom att visa intresse för det som sägs genom 

bekräftande ord och gester samt följdfrågor. Vidare betonar författarna att intervjufrågorna ska 

vara korta, tydliga, enkla och okomplicerade En bra samtalsintervju kännetecknas av att man 

utgår från korta frågor och får långa svar från respondenten (ibid, 2012, s.265). Syftet med 

samtalsintervju är att få reda på människors uppfattning inom ett område genom att skapa en god 

interaktion mellan intervjuare och respondent (ibid, 2012, s. 264). Meningen är att respondenten 

ska få berätta sina upplevelser och erfarenheter, men även få uttrycka sina tankar och åsikter. För 

att skapa en god stämning och kontakt med respondenten är det bra att ställa 

“uppvärmningsfrågor“ som handlar exempelvis om enklare personuppgifter (Esaiasson m.fl. 

2012, s.265). Vi valde att ställa frågor såsom “Hur länge har du jobbat i förskolan, vad jobbar du 

som osv. Vidare betonar författarna att man ska försöka undvika “varför frågor “. För att undvika 

sådana frågor kan man istället nämna “berätta vidare, hur menar du?” m.m. (Esaiasson m. fl 

2012, s. 265, Trost, 2010 s. 103). 

 

Urval och avgränsningar  
Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med 5 förskollärare och 3 barnskötare i 3 olika 

kommuner i Mellansverige.  Studien har vi delat upp i 2 delstudier där en av oss utförde 

intervjuer i en kommun och den andra i två kommuner. 3 av förskollärarna och 1 av barnskötarna 

kände vi sedan innan. De valdes utifrån bekvämlighetsurval som innebär att valet är strategiskt 

och medvetet och kontakter redan finns (Trost, 2010, s.140). De övriga deltagarna kände vi inte 

sedan tidigare. Esaiasson (m. fl 2012, s.292) och Trost (2010, s.144) lyfter upp betydelsen av att 

intervjua okända i stället för bekanta. Författarna menar att genom att intervjua vänner och 

bekanta finns det en risk att intervjuaren tar mycket för givet och det blir svårt att fråga allt för 

detaljerade frågor. Med andra ord finns det en risk att det påverkar svaren och resultatet av 

intervjuerna. Om man istället väljer att intervjua okända kan det vara lättare för respondenten att 

öppna sig eftersom respondenten är medveten om att man inte behöver umgås med intervjuaren 

senare. Esaiasson menar att man bör utgå från principen om maximal variation när man väljer 

intervjupersoner för att på så sätt få en större variation i svaren (m. fl 2012, s.273). Därav valde vi 

att intervjua både bekanta och för oss okända respondenter. När vi kontaktade förskolorna via 

mail bifogade vi en medgivandeblankett och informationsbrev om studiens syfte där 

intervjufrågorna stod med. Bell lyfter upp vikten av att respondenterna ska få tillgång till frågorna 

innan så att de i ett tidigt skede kan välja om de vill delta eller inte (2016, s. 190–191). De blev 

även informerade i informationsbrevet om att intervjun skulle spelas in vilket Bell också lyfter 

som en viktig aspekt då flera upplever det obekvämt att bli inspelade (2016, s. 196–197).  Vidare 

delade vi upp oss på så sätt att varje författare utförde 4 intervjuer var. Efter att ha intervjuat totalt 

8 pedagoger kände vi att behovet av att intervjua fler respondenter inte fanns eftersom vi kunde 

urskilja mönster i svaren vi fått. Trost (2010, s.143) nämner att det behövs cirka 4–8 respondenter 

i en intervjustudie samt att man ska begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Genom att intervjua 

få personer kan intervjuaren hantera materialet och få en överblick över alla viktiga detaljer som 
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har nämnts under intervjuns gång. Medan Kvale och Brinkmann (2014, s.156) betonar att antalet 

intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Om antalet är för litet blir det svårt att se 

skillnader mellan olika grupper och om antalet är för stort går det inte att göra ingående 

tolkningar av intervjuerna. 

 

Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna spelades in via mobilen och ibland fördes anteckningar. Anledningen till att vi 

författare inte alltid ville anteckna under intervjuerna var för att det kunde upplevas som störande 

samt att det blev svårt att fokusera på respondenternas svar. Dessutom upplevde vi författare att 

det var svårt att skriva tillräckligt fort och samtidigt vara en god lyssnare. Alvehus (2013, s. 85) 

pekar på risken med att anteckna under intervjuns gång. Om intervjuaren lyssnar på respondenten 

och samtidigt antecknar finns det en risk att det nedskrivna inte alltid stämmer överens med vad 

som har sagts. Efter att ha intervjuat samtliga respondenter lyssnades inspelningarna igenom och 

transkriberades. På detta sätt kunde vi lyssna igenom intervjuerna noggrant och fördjupa oss 

kring detaljer som nämndes under intervjuernas gång. Nackdelen med transkribering var att det 

tog väldigt långt tid. En halvtimmes intervju tog mellan 2–3 timmar att transkribera, detta är 

därmed en väldigt tidskrävande metod.  

Trost beskriver i två steg hur analysen av den insamlade datan kan gå till. Det första steget är att 

analysera datan. Detta innebär att man läser igenom den utskrivna transkriberingen noga för att 

skapa sig en bild av vad respondenten verkligen menar för att sedan kunna hitta mönster i 

respondenterna svar. Det andra steget är att tolka materialet utifrån det teoretiska perspektivet 

man har valt. De två olika stegen kan användas som ett stöd för att synliggöra viktiga detaljer och 

tolkningar för analys. Vidare nämner Trost betydelsen av att synliggöra det intressanta som 

verkligen är intressant (Trost, 2010, s.147)  

Denna analysmetod använde vi oss av när vi bearbetade våran data för att sedan skapa 

underrubriker som baserades på respondenterna svar. Vi upplevde att underrubriker skulle ge en 

mer strukturerad bild av analysen vilket underlättar för läsaren. 

Reflektion över metoden  
Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av kvalitativ samtalsintervju som metod. Denna metod 

anser vi fungerade bra för att få svar på våra frågeställningar och vårt syfte. Frågeguiden vi 

använde oss av bestod av öppna frågor vilket möjliggjorde för oss att kunna ställa följdfrågor. På 

så sätt fick vi ett rikt innehåll i våra svar. Samtliga respondenter accepterade att intervjun skulle 

spelas in. Vi upplevde dock att några av respondenterna inte var helt bekväma med det.  

Reliabilitet och validitet  
Trost beskriver reliabilitet som en mätning av något som ska ge samma resultat även vid en annan 

tidpunkt. Alltså för att ha en hög grad av reliabilitet ska resultatet vara konstant. Detta menar 

Trost är svårt att uppnå vid kvalitativa intervjuer/samtalsintervjuer då dessa består av processer. 

Med processer menas att vi människor utsätts för förändringar genom att vi gör, handlar är aktiva 

och agerar vilket leder till att våra egenskaper och syn på saker förändras hela tiden. Reliabilitet 

är snarare mer relevant att tala om vid kvantitativa studier, vid kvalitativa/samtalsintervjuer är det 

just förändringar vi vill åt (Trost, 2010, s. 131–132). Vi anser inte att vår undersökning har hög 

reliabilitet då Bell (2016, s. 133) menar att en respondents svar påverkas av olika faktorer såsom 

olika situationer och händelser i ens liv. Bell beskriver även olika metoder som man kan använda 

sig av för att mäta reliabiliteten. En metod går ut på att man använder samma frågor till 

respondenten vid ett senare tillfälle för att se om svaren blir lika. I andra metoden formulerar man 

om frågan så att den fortfarande har samma innebörd men med andra ordval för att kontrollera 
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om respondenten ger samma svar på frågan. Detta var en metod som vi använde oss av vid några 

tillfällen för att uppnå en högre reliabilitet. När vi utförde intervjuerna utgick vi ifrån samma 

intervjuguide med samma forskningsfrågor. Följdfrågorna baserades på respondenternas svar 

vilket innebar att vårt material blev varierande och våra frågor fick olika resultat, detta påverkar 

undersökningens validitet. Enligt Trost (2010, s.133) innebär validitet att frågan är utformad på 

ett sånt sätt att den verkligen mäter det den är avsedd att mäta, är frågan inte tydlig nog kan man 

komplettera med följdfrågor för att förtydliga för respondenten vad man verkligen vill ha reda på. 

När vi skrev intervjufrågorna var vi noga med att utforma dem så tydligt som möjligt så att de 

inte skulle misstolkas. Vi hade även förberett exempel som vi kunde använda oss av ifall 

respondenterna mot förmodan skulle vara osäkra på vad frågan innebar. Genom att vi använde 

samma frågor och samma exempel ökar validiteten. 

När vi transkriberade det inspelade materialet har vi skrivit ut ordagrant det respondenterna sagt, 

vi har varit noga med att vara så objektiva som möjligt. Detta genom att inte övertolka det som 

sagts och omformulera meningarna så som vi tror att respondenten egentligen menat (Trost, 

2010, s. 152). Även Esaiasson förordar vikten av att inte övertolka det som sagts i intervjun, 

oftast är den observerbara innebörden intressant nog. Väljer man att tolka det som sagts är det 

viktigt att man inte tillskriver respondenten synsätt som inte är hens därför är det bra att 

underbygga sin tolkning med ett citat (Esaiasson m.fl., 2012, s. 281). 

Etiska hänsynstaganden  
Vetenskapsrådet (2002, s.6) anger fyra forskningsetiska huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tillgodosett samtliga av 

dessa krav i vår undersökning. Vi valde att kontakta förskolorna via mejl. I samband med det 

bifogade vi en medgivandeblankett och informationsbrev där vi informerade deltagarna om 

studiens syfte och innehåll samt det etiska hänsynstagandet. I enlighet med Kvale och 

Brinkmanns beskrivning av informerat samtycke informerade vi om att personerna deltar i 

studien frivilligt och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Men också att de är 

anonyma i studien och den insamlade datan skulle förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer 

kunna ta del av den (2014, s.107). Pedagogerna informerades även om att intervjun kommer att 

spelas in med röstinspelning, vi var därför noga med att poängtera att de kommer vara anonyma i 

studien och att ljudinspelningen endast kommer att vara tillgängligt för eget bruk och att det 

kommer att raderas efter transkribering. Detta påpekar Vetenskapsrådet är av stor vikt, att 

konfidentialiteten bevaras för att skyddas från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Detta har 

vi tagit hänsyn till under processens gång och personerna som deltog i studien fick skriva under 

medgivandeblanketten/ samtycket strax innan intervjun började. I vår studie har vi valt att kalla 

pedagogerna för A, B, C och D.  
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Resultat & analys 
 

Delstudie 1 

I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av de genomförda samtalsintervjuerna av 3 

barnskötare och en förskollärare. Intervjuerna genomfördes av mig Malin i en kommun i 

Mellansverige. Resultaten presenteras i olika underkategorier som baseras på de svar som 

framgått av intervjuerna. Kategorierna knyter an till vårt syfte och frågeställningar. Analysen görs 

genomgående efter varje underkategori. 

Syftet med specialpedagogik 

När pedagogerna fick frågan om vad de anser att specialpedagogik innebär svarade samtliga att 

det handlar om att man ser till barnets behov och anpassar lärmiljön så att alla barn ska kunna 

delta i gemenskapen. Samt att barnen får möjlighet att vara delaktig i sitt egna lärande och 

möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.  

Inkludering 

De flesta påpekade också att specialpedagogik gynnar hela barngruppen och att material som de 

fått från logoped eller specialpedagog oftast används tillsammans med alla barnen. Majoriteten av 

pedagogerna hävdar att man väldigt sällan tar bort ett barn från gruppen utan man jobbar hellre i 

smågrupper då för att alla ska få känna sig inkluderade.   

” Ibland får vi material av logopeden så jobbar vi med barnen inte bara det barnet som behöver vi 

jobbar med de andra också för det är bra för språket. De har jättebra material. Vi använder de till 

alla barnen för att till exempel bygga meningar, så jaa det är bra hjälpmedel.” (Barnskötare D, 

2020) 

 

Här berättar respondent B om varför de arbetar inkluderande med hela barngruppen: 

”Ja det blir ju så att man arbetar med hela gruppen, för att också att man inte pekar ut någon, det är 

jätteviktigt att få in hela systematiken tillsammans.” (Barnskötare B, 2020) 

 

Delaktighet 

Pedagogerna belyser också vikten av att få känna sig delaktig. Följande citat är från en 

barnskötare som jobbar på en förskola där de har barn med hörselnedsättning. Här ger hon ett 

exempel på fördelen med att jobba med TAKK med hela barngruppen. 

”Så vi märker speciellt en flicka hon leker med en pojke som har hörapparater och hon tecknar 

verkligen, när hon ser att han inte hänger med då tecknar hon. Och vi blir så glada att se att man 

lyckats lära dom och att de förstår att..” (Barnskötare D, 2020) 

 

Några pedagoger lyfte även upp vikten av att organisera gruppen och verksamheten så att alla kan 

vara delaktiga, här följer ett citat från respondent A: 

”Och sen är det väl möjligheten att kunna organisera gruppen och anpassa till individens nivå, i 

gruppen, i verksamheten, vilka möjligheter som finns för det barnet och vilka möjligheter man kan ge 

om man jobbar tillsammans med barnen.” (Barnskötare A, 2020) 
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Analys: 

Baserat på svaren jag fick under mina intervjuer anser jag att samtliga pedagoger har ett 

relationellt synsätt på specialpedagogik. En grundtanke i det relationella perspektivet är att en 

inkluderande pedagogik gynnar alla barn och förskolans miljö bör anpassas efter barnens 

individuella förutsättningar och inte tvärtom (Lutz, 2013, s. 87). Detta förhållningssätt framgår 

enligt min tolkning av samtliga respondenters svar då de hävdar att de arbetar mycket med 

smågrupper så att alla barnen hela tiden skall kunna vara med i gemenskapen, på så sätt behöver 

ingen exkluderas för att få sina behov tillgodosedda. Detta går i linje med Nilholms beskrivning 

av begreppet inkludering där han nämner att alla barn oavsett svårigheter har rätt att få vara 

delaktiga i gruppgemenskapen och få delta i de dagliga aktiviteter och rutiner som erbjuds (2012, 

s. 37). Enligt Lutz handlar inkludering även om att man ser olikheter som en tillgång och att man 

möjliggör för en gemensam pedagogik där alla oavsett svårigheter kan delta (2013, s. 38–39). 

Detta stämmer överens med respondenternas arbetssätt, då de använder resursmaterial från 

specialpedagog tillsammans med hela barngruppen och inte endast med barnet som är i behov av 

det och att de organiserar grupper och miljön efter individens behov och nivå. Respondent D 

uttrycker även att användandet av TAKK har varit gynnsamt för hela barngruppen och att det har 

möjliggjort för kommunikation mellan alla oavsett svårigheter utan att peka ut någon. 

Betydelse av tidiga insatser i förskolan 

Samtliga pedagoger menar att det är ens skyldighet när man jobbar i förskola att se till att alla 

barnen ska kunna utvecklas och få känna sig delaktiga efter sina egna förutsättningar. Två av 

pedagogerna anser att det är viktigt främst i förebyggande syfte medan de två andra lyfter 

betydelsen av tidiga insatser som viktig för att de själva ska kunna få hjälp i hur de ska kunna 

stötta och vägleda barn som är i behov av särskilt stöd. 

 

Förebyggande syfte 

Det som framkom om tidiga insatser i förebyggande syfte var att barnen skulle få större chans att 

lyckas i skolan ifall de fick rätt stöd och förutsättningar att lyckas redan i förskolan.  

”Det är viktigt att man skriver en handlingsplan tidigt, att man ser barnet tidigt och får med 

föräldrarna på banan tidigt, och visar för föräldrarna att det inte är något fel på ditt barn utan vi 

behöver kanske bara ha lite mer hjälp för att ditt barn skall lyckas och inte få alla misslyckanden. För 

ett barn som misslyckas väldigt mycket mår inte så bra. Utan man måste försöka vända på det till att 

de skall lyckas.” (Barnskötare B, 2020) 

 

Den andra anledningen till att sätta in tidiga insatser redan i förskolan var att barnen inte skulle gå 

miste om kunskaper och förmågor som de kunde göra om de inte fick rätt stöd. Här följer ett citat 

från respondent B: 

”Ja precis, just den här pojken han är 4 år nu och det var förra året de upptäckte att han inte hör så 

bra. Och det var verkligen så att han har förlorat jättemycket, han har inget språk han har utvecklat ett 

eget språk som en bebis. Han pratar, han vill säkert säga något men det kommer inga ord för han har 

inte hört från början. Sen den andra pojken han är liten, han fick från början efter några månader så 

upptäckte dom och man ser verkligen skillnad på hur han funkar nu när han fick de ganska tidigt. Han 

ser och förstår och liksom han hör allt.” (Barnskötare D, 2020)  
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Hjälpmedel för pedagogerna 

3 av 4 pedagoger ansåg att tidiga insatser var viktigt för att de själva skulle kunna få rätt 

hjälpmedel att jobba med så att barnen skulle kunna känna sig delaktiga i verksamheten. Ena 

pedagogen lyfter specialpedagogens betydelse för stöttning i arbetet kring barn i behov av särskilt 

stöd.  

”Aa det tycker jag, för det handlar inte bara, det handlar om oss också att vi får hjälp hur vi skall 

stötta barnen hur vi skall göra vårt arbete för att hjälpa barnet då. Det behöver man göra tidigt. Sen 

en specialpedagog kan ju hjälpa en att se också, å se barnet och förstå barnet vilket gör att vi agerar 

på ett annat sätt. Jag tycker att det är alldeles för sent att man ska vänta till skolan.” (Förskollärare C, 

2020) 

 

Analys: 

Respondent B poängterar att den omgivande lärmiljön har betydelse för om barnens behov kan 

tillgodoses eller inte, vilket innebär att de antingen kommer känna att de kan lyckas i förskolan 

eller att de ofta får uppleva misslyckanden. Emanuelsson m.fl menar att sett ur det relationella 

perspektivet är misslyckande något som beror på omgivningen och miljön och inte på individen 

(2001, s. 23). Denna beskrivning stämmer in bra på respondent B beskrivning. Respondent C och 

D lyfter vikten av specialpedagogisk handledning från specialpedagog då specialpedagogen 

kommer in med nya ögon och ser och förstår barnet på ett annat sätt vilket hjälper pedagogerna 

att tänka i nya banor. Specialpedagogen anses även se situationer på ett annan sätt än vad 

pedagogerna gör då de har sin specialutbildning. Detta förhållningssätt går i linje med en studie 

som Ahlberg (1999) gjorde där hon var med under handledningssamtal mellan en specialpedagog 

och pedagog under några tillfällen. Av studien framgick det att den specialpedagogiska 

handledningen som skedde kontinuerligt gynnade hela verksamheten då pedagogen såg sitt 

handlande ur ett nytt perspektiv vilket ledde till en förändrad syn på förskolan som kom att ses 

som en social praktik (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 102–103). Jakobsson & Lundgren 

framhåller även kommunikationen mellan olika professioner som viktigt för att man ska kunna få 

en helhetsbild av barnet vilket underlättar för att skapa en så bra vardag som möjligt för barnet 

genom att man jobbar mot samma mål och med samma förhållningssätt (2013, s. 115–116). 

Behovet av stödinsatser 

Samtliga pedagoger menar att det inte alltid behöver vara barn med diagnoser som är i behov av 

extra stöd utan det kan vara vilka barn som helst som av olika anledningar behöver utmaningar i 

förskolans lärmiljö. Två pedagoger menar att det inte alltid behöver bara ett specifikt barn som 

insatserna riktas mot utan det kan vara för hela gruppen. Pedagogerna nämner även att det kan 

handla om både långvarigt stöd och kortvarigt stöd.  

 

Insatser för hela gruppen 

Samtliga pedagoger var överens om att vem som helst kan vara i behov av särskilt stöd i olika 

sammanhang, det handlar inte om någon specifik diagnos eller problematik. Men ibland kan 

specialpedagogiska insatser även riktas till hela gruppen.  

”Och specialpedagogen kan ju också hjälpa till med hela barngruppen och se hur man kan jobba med 

en barngrupp till exempel och inte bara ett specifikt barn.” (Förskollärare C, 2020) 

 



 

 

26 

 

En annan pedagog berättar att man ibland gör pedagogiska kartläggningar för hela gruppen för att 

få en tydlig bild av vilka behov som finns och hur de ska jobba med dessa. 

”Ibland behöver det inte bara vara barnet utan hela gruppen som kan vara rörig och då gör man 

också en kartläggning på hur vi ska jobba, hur lägger vi resurserna vad gör vi, hur lägger vi upp en 

dag?” (Barnskötare A, 2020) 

 

Långvarigt eller kortvarigt stöd: 

Två av pedagogerna nämnde att specialpedagogiska insatser antingen kan vara långvariga eller 

kortvariga. Vissa är i behov av det under hela sin förskole/skoltid medan andra bara är i behov en 

kortare stund på grund av hur livssituationen ser ut just då eller så kan det bero på någon tillfällig 

svacka i utvecklingen. 

”Kanske inte just specialpedagogiska men ibland kan ju det ha hänt någonting i familjen eller 

skilsmässa eller vad som helst så kan ett barn behöva extra omtanke av oss, det kan ju vara allt ifrån 

det till att man märker att barn behöver stöd av oss i samspel eller språklig utveckling eller..” 

(Förskollärare C, 2020) 

 

Här tar barnskötare B upp ett exempel på hur en kortvarig stödinsats kan se ut där man successivt 

inkluderar fler barn till gruppen ju tryggare barnet blir.   

”Det beror helt och hållet på hur symptomen är, det kan ju vara så att ett barn kanske behöver ha en 

pedagog själv och gå ut i skogen bara och få göra det under en tid så kanske man plockar in ett barn 

till i den gruppen. För då kan hen börja integrera med de barnet och sen så kanske man kan ta in ett 

barn till så att man går iväg med de barnet plus 2 till.” (Barnskötare B) 

 

Analys: 

Enligt min tolkning av respondent C och A uttalande riktar man i vissa fall insatserna mot hela 

barngruppen för att det är på grund av den som vissa barn hamnar i problem. Andersson (2007) 

och Asp-Onsjö (2006) hävdar att genom att man riktar insatser mot förskolans miljö och 

organisation istället för till det enskilda barnet kan antal barn som anses vara i behov av extra 

stöd minska. Detta går i linje med det relationella perspektivet då insatserna riktas mot 

omgivningen för att stötta barnet. Ahlberg menar också att många som är i behov av stöd i en viss 

situation kanske inte skulle vara det vid en liknande situation i en annan miljö. Det är helt enkelt 

flera olika faktorer som spelar in när det gäller när någon är i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 

2013, s. 71–72). Både respondent C och B tar upp exempel med barn som är i behov av 

kortvariga stödinsatser, detta kan till exempel bero på att barnet befinner sig i en jobbig 

livssituation vid tillfället. Vid sådana tillfällen är det viktigt att man som pedagog jobbar på sin 

relation till barnet, att man skapar ett förtroende till barnet så att barnet ska kunna känna sig trygg 

med pedagogen. Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att en trygg relation förutsätter att 

man erbjuder barnet positiva erfarenheter. Detta tolkar jag som att respondent B menade i sitt 

exempel. Hon tog ut barnet till skogen som är en neutral miljö utan en massa regler där barnet 

kan vara sig själv utan att få en massa tillsägelser. Genom att begränsa antalet barn som följer 

med till skogen till endast två eller tre hinner pedagogen även ge all sin uppmärksamhet till dessa 

barn och på detta sätt successivt skapa positiva erfarenheter tillsammans med barnen. Genom att 

man gör på det här sättet några gånger kommer barnet känna en trygghet och tillit till pedagogen 

och kan så småningom även känna sig trygg i större gruppsamansättningar.  
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Viktiga faktorer kring barn i behov av särskilt stöd: 

När pedagogerna fick frågan om det finns några faktorer de anser särskilt viktiga för att arbetet 

kring barn i behov av särskilt stöd skulle fungera var svaren snarlika. Nästan alla svarade att 

föräldrasamverkan, pedagogisk handledning och god kommunikation i arbetslaget var a och o. 3 

av pedagogerna tar också upp att föräldrasamverkan inte alltid är helt oproblematisk.  

 

Föräldrasamverkan 

Samtliga pedagoger nämner att föräldrasamverkan är viktigt för arbetet kring barn i behov av 

särskilt stöd. Det som tagits upp under intervjuerna är att det är viktigt både i den vardagliga 

kontakten som hämtning och lämning att man har en dialog om barnet men även när man skriver 

en handlingsplan. Föräldrarna ser barnet i en annan situation hemma än vad pedagogerna gör på 

förskolan, därför är det viktigt att få föräldrarnas bild av barnet. En annan viktig anledning är att 

man jobbar mot samma mål och att man tillämpar samma förhållningssätt både hemma och i 

förskolan. 

”När det väl har kommit på plats så gör vi en handlingsplan tillsammans med föräldrarna för att det 

är en hjälp som, vi får ju hjälp från specialpedagogen men vi behöver även hjälp från föräldrarna för 

att kunna jobba åt samma håll för att stödja barnet i det som de behöver hjälp med.” (Barnskötare A, 

2020) 

 

Här lyfter respondent B upp betydelsen av att ha en rak och ärlig kommunikation med 

vårdnadshavarna: 

”Föräldrarna ser ju sitt barn, och visst kan de fråga om det är något de är oroliga över, och ibland 

kan vi lugna dom och ibland säger jag men det här jobbar vi med hur jobbar ni hemma med det här? 

Jätteviktigt att ha med föräldrarna.” (Barnskötare B, 2020) 

 

Här poängterar respondent B att föräldrasamverkan inte alltid är helt oproblematisk:  

”För en förälder är det ofta ett misslyckande, det är ju som att man misslyckas själv med ett prov eller 

man misslyckas med en uppfostran eller någonting. Man kan ju ta det så väldigt personligt, ens eget 

barn står en väldigt väldigt nära och när den inte lyckas då mår man väldigt dåligt. Och då gäller 

verkligen att berätta för föräldrarna att det handla inte om att lyckas eller inte lyckas, det handlar om 

att vi skall vägleda ditt barn på ett bra sätt, så att ditt barn mår bra.” (Barnskötare B, 2020)  

 

Pedagogisk handledning 

Pedagogisk handledning anses viktigt av samtliga pedagoger i arbetet med barn som behöver 

extra stöd. Dels för att ha någon utifrån att bolla idéer och tankar med dels för att få konkreta tips 

på hur man kan arbeta för att tillgodose barnets behov. Här berättar pedagog A om hur hon 

genom att bolla idéer med specialpedagogen får ett annat perspektiv på situationen. 

”Ja, ibland behöver vi bara prata med specialpedagogen för att tänka om, prova olika saker, saker 

som vi inte tänker på eller att vi ska göra lite annorlunda för att.. Så har du turen att kunna sitta med 

honom och han ser det ur ett helt annat perspektiv så hittar vi det där för att kunna stödja barnet och 

undvika de här onödiga utbrotten som hon kan få.” (Barnskötare A, 2020) 

 

Här förklarar en pedagog att specialpedagogens uppgift främst är att stötta och bidra med 

kunskap till pedagogerna och att det oftast inte arbetar direkt med barnen.  
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”En specialpedagog är ju mer för oss, för att vi ska få stöd i vårt arbete hur vi ska hjälpa det här 

barnet. Så det är inte så ofta som en specialpedagog är med i samtal med barnen.” (Förskollärare D, 

2020)  

 

Kommunikation i arbetslaget 

Två av pedagogerna nämnde att kommunikationen i arbetslaget är viktigt i arbetet kring barn som 

är i behov av extra stöd. Båda nämnde vikten av att alla pedagoger tillämpar samma 

förhållningssätt och en av dom lyfte även upp reflektionstiden som de har en gång i veckan. 

”Framförallt här tycker jag att pedagogerna skall sträva efter att ha samma förhållningssätt, 

förhållningssättet är ju jätteviktigt i hur vi tänker och hur vi är som pedagoger, att vi är lyhörda och 

reglerande och att framförallt ha lika regler. För det är jätteviktigt för de här barnen att ha lika regler 

att alla pedagoger är samspelta i arbetet. För det är ingen idé att jag säger något och någon annan 

sen kommer och säger något annat, då blir barnen förvirrade. Så därför är det viktigt att prata igenom 

situationen, för att jag kan likagärna ha svårt att göra någonting ibland för at få det att fungera men 

då har vi ju de här torsdagarna där vi kan ventilera.” (Barnskötare A, 2020) 

 

Analys: 

Utifrån svaren jag fått under mina intervjuer ser jag ett genomgående mönster där vikten av 

interaktionen mellan pedagoger, specialpedagoger och föräldrar är återkommande. Pedagogerna 

lyfter flera gånger betydelsen av att ha ett nära samarbete med föräldrar och specialpedagog. 

Detta då alla besitter olika kunskaper men även för att alla har olika relationer och ser barnet ur 

olika perspektiv. Jakobsson och Lundgren belyser även dom vikten av interaktionen individer och 

professioner emellan. De hävdar att genom att dessa interagerar med varandra leder det till en 

klarare helhetsbild av barnet samt underlättar för alla att jobba mot samma mål (2013, s.21). Flera 

pedagoger nämnde även att föräldrasamverkan inte alltid är helt oproblematisk då det händer att 

föräldrar tror att det är något fel på barnet eller klandrar sig själva för att ha misslyckats i sin 

uppfostran. Det är i sådana situationer viktigt att man är tydlig med att det varken är föräldrarnas 

fel eller fel på barnet utan att det är arbetslaget som behöver extra stöd i hur de ska kunna hjälpa 

barnet på bästa sätt. På så sätt kan man få föräldrarna att känna sig trygga med att man vill 

barnets bästa. Genom att man har en regelbunden och öppen kommunikation med föräldrarna 

skapas tillitsfulla relationer. Jakobsson och Lundgren understryker också vikten av att jobba på 

att få till ett fungerande samarbete med föräldrarna för att tillit ska kunna skapas. De nämner 

också att samverkan ska utgå från ett barnperspektiv alltså vad som anses bäst för barnet (2013, s. 

13). Pedagog B lyfter upp betydelsen av att ha en rak och ärlig kommunikation med föräldrarna 

kring barnet detta för föräldrarna ska få en inblick i situationen på förskolan men även för att 

pedagogerna ska få en bild av hur det ser ut i hemmet, vilka förhållningssätt de tillämpar där. Det 

tar Ylven och Wilder upp att föräldrarna är de som är experter på sina barn och därför är det 

viktigt att som pedagog kunna ta ett steg tillbaka och låta föräldrarna dela med sig av sina 

kunskaper (2014, 265). Två av pedagogerna nämnde att en viktig faktor för arbetet kring barn i 

behov var att pedagogerna tillämpar samma förhållningssätt samt att man har tid för att reflektera 

tillsammans i arbetslaget. Detta förutsätter att man har goda relationer till varandra så att man kan 

föra en öppen kommunikation i arbetslaget. Andersson (2004) menar att det finns tre faktorer 

som är viktiga för att kommunikationen skall leda till goda relationer och det är att man 

respekterar varandra, bekräftar den andre och lyssnar vad den andre har att säga (Jakobsson och 

Lundgren, 2013, s. 22–23). 
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Specialpedagogiska insatser 

På frågan om hur pedagogerna arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd hävdade samtliga 

att det beror på vilka svårigheter som finns. Det som de flesta nämnde var insatser som de jobbar 

med hela tiden med hela barngruppen, både i förebyggande syfte men även för att inte peka ut 

någon. Dessa insatser var TAKK, små grupper och att man anpassar miljön.  

 

Små grupper 

Samtliga pedagoger nämnde att de jobbar mycket med smågrupper, dels för att vissa barn 

behöver mindre grupper för att kunna vara delaktiga dels för att det blir lättare för pedagogerna 

att hinna uppmärksamma alla barnen. Det nämns även att det finns vissa barn som blir stressade 

och oroliga av att vara i stora grupper. 

”..sen så delar vi upp dem i små grupper, väldigt små grupper delar vi upp dom i. Och där har vi ju en 

dialog med varandra också och reflekterar mycket tillsammans vilken grupp ska det här barnet tillhöra 

för att det ska få bästa möjliga förutsättning till lärande. Vi pratar mkt om hur 

gruppsammansättningen ska vara, ibland märker vi att det här blev inte så bra, då får man liksom 

byta, och det är hela tiden att varje barn ska få den bästa möjligheten.” (Förskollärare C, 2020) 

 

 Här ger pedagog B ett exempel på hur de brukar göra om något barn behöver gå ifrån gruppen:  

”Det kan ju vara så att ett barn kanske behöver ha en pedagog själv och gå ut i skogen bara och få 

göra det under en tid så kanske man plockar in ett barn till i den gruppen. För då kan hen börja 

integrera med de barnet och sen så kanske man kan ta in ett barn till så att man går iväg med de 

barnet plus 2 till.” (Barnskötare B, 2020) 

 

TAKK 

Tre av pedagogerna nämner att de arbetar mycket med TAKK. Samtliga anser att TAKK gynnar 

hela barngruppen och inte endast de som är i behov av det på grund av hörselnedsättning 

exempelvis, därför används det tillsammans med alla barnen. TAKK ses som ett komplement till 

det talade språket då man även benämner samtidigt som man tecknar. 

Jo vi jobbar ju mycket med TAKK. Så det har vi jobbat med sen dag ett, sen de började i förskolan. 

Och det är ju också ett sätt att lära sig språket, ett komplement till språket. (Barnskötare B, 2020) 

 

Här berättar respondent C att de har två barn med hörselnedsättning på sin avdelning som 

vardagen har underlättats för på grund av att de använder TAKK.  

Nej vi kör med TAKK här. Den yngsta han är så liten han är bara 2 år men den som är 4 år han 

tecknar vi ju till och han tecknar själv också när han vill cykla eller och han har ju inte jättedålig 

hörsel men han har ju hörapparater och så. Så vi märker ju att de blir hjälpta av det. Och de andra 

barnen tycker det är jättekul, för det första så behöver vi lära oss så vi måste ju hålla på, och sen de 

andra barnen lär sig ju också och tycker det är jättekul. (Förskollärare C, 2020) 

 

Miljön 

Två av pedagogerna anser att miljön kan användas som en specialpedagogisk insats. De menar att 

genom att man köper in material och anpassar miljön utifrån allas förutsättningar så får alla 

chansen att vara delaktiga i den. 

”Specialpedagogiska insatser kan väl kanske också vara att vi köper in speciellt material till något 

barn som vi vet behöver tex om det är språkmaterial eller om det kan vara taktilt material eller så 
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också. Vi ska ju även få gå på workshop om hur man till exempel hur vi ska inreda miljön för att alla 

ska inkluderas.” (Förskollärare C, 2020) 

 

Respondent A lyfter vikten av att ha en extra resurs om behovet finns då de skapar möjlighet och 

tid för pedagogerna att hinna anpassa miljön och skapa lärmiljöer utifrån allas förutsättningar. 

”Jaa. Och sen skapar man lärmiljöer och situationer så att barnen kan få ett inflytande och delaktighet 

i sin vardag. Det finns ju man har den tiden att kunna ge de där extra stödet och anpassningen som 

barnet behöver som om man inte skulle ha resurs.” (Barnskötare A, 2020) 

 

Analys: 

Inkludering är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt, men en gemensam nämnare för 

begreppet är att alla människor är lika mycket värda och har lika mycket rätt att ingå i samhället 

och skolan som alla andra. Svenska Unescorådet beskriver inkludering som en process där man 

anpassar den omgivande miljön för att på så sätt öka åtkomsten för lärande. Grundtanken är att 

man ska kunna skapa samma förutsättningar för alla barn oavsett svårigheter. Unescorådet 

beskriver även att man bör minska på exkluderande åtgärder så långt det går (Ahlberg, 2016, s. 

27). Detta går i linje med sättet som pedagogerna jag intervjuat arbetar efter. Samtliga beskriver 

hur de nästan alltid arbetar i smågrupper och att de kontinuerligt diskuterar sammansättningarna 

för att alla barn ska få bästa möjliga förutsättning till lärande. En av pedagogerna nämner även att 

om det är något barn som behöver vara ifrån gruppen ett tag så tar de alltid med ett eller två barn 

till just för att inte exkludera eller peka ut någon. Två av pedagogerna beskriver även hur de 

anpassar miljön genom att organisera om och köpa in material just för att öka tillgängligheten för 

alla barn så att alla ska ha samma förutsättningar till lärande. 

Delstudie 2 

I detta avsnitt kommer jag Mobina redovisa resultatet av de fyra samtalsintervjuer som gjordes 

med förskollärare i två kommuner i Mellansverige. Jag ställde frågor utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar. För att skydda förskollärarnas anonymitet har jag valt att kalla dem A, 

B, C och D. Jag har valt att analysera varje underkategori i direkt anslutning till resultatet.  

 

Syftet med specialpedagogik  

När förskollärarna fick frågan om vad de anser att specialpedagogik innebär svarade de att det 

innebär en inkluderande förskola och att förskollärarna brukar ta stöd från specialpedagogen.  

 

Inkludering   

Samtliga intervjuade förskollärare hävdar att specialpedagogik innebär att barn i behov av särskilt 

stöd ska få en möjlighet att utvecklas utifrån förskolans läroplan. Majoriteten av förskollärarna 

hävdar att barn i behov av särskilt stöd har rätt att få det stöd som de behöver utifrån deras 

förutsättningar. Förskollärarna anser att man ska kunna anpassa lärmiljöerna för barn i behov av 

särskilt stöd. Här lyfter förskollärare A vikten av att kunna anpassa lärmiljöerna:  

” Som förskollärare ska man kunna anpassa lärmiljöerna och då tänker jag på materialen och sånt, att 

man får anpassa det så att barn i behov av särskilt stöd kan använda och delta utifrån sina individuella 

förutsättningar. T.ex. kan vissa barn ha material på låg nivå och andra kanske behöver på lite högre nivå, 
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där är ju en balansgång.”(Förskollärare A, 2020) 

 

De flesta förskollärarna nämner att de brukar arbeta med specialpedagogiskt material med hela 

barngruppen. Materialen har de fått från specialpedagogen. Till exempel på specialpedagogiska 

material som förskollärna använder sig av är TAKK och bildstöd.  

” Vi brukar använda oss av TAKK och bildstöd i hela barngruppen, för att det inte ska bli utmarkerat för 

barnet som är i behov av stöd. Sen så är TAKK och bildstöd bra för alla barn, eftersom det gynnar 

språkliga och sociala utvecklingen.”(Förskollärare D, 2020)  

 

Specialpedagogens hjälp  

De flesta förskollärarna anser att specialpedagogen kan ge barnet den professionella hjälp som 

gynnar barn i behov av extra stöd. Förskollärarna brukar tillsammans med en specialpedagog ta 

fram metoder som skapar goda förutsättningar för barnet, och har metoder för att stötta och 

utveckla barnets förmågor.  

Här följer ett citat från förskollärare C:  

” Specialpedagogik för mig innebär att specialpedagogen kan ge barnet den professionella hjälp och 

erbjuda insatser som barnet behöver för att kunna klara av sin vardag, utbildning och utveckling. Jag är 

förskollärare och vi har en liten utbildning i specialpedagogik, men det är inte mer än det som man 

egentligen skulle behöva för att hjälpa barnet som är i behov av särskilt stöd.” (Förskollärare C, 2020)  

 

Analys:  

Utifrån svaren som jag fick under mina intervjuer med förskollärarna anser jag att de flesta av 

förskollärarna riktar blicken mot relationella perspektivet när det gäller specialpedagogik. Lutz 

förklarar att det relationella perspektivet baseras på tanken att det bästa för alla barn är en 

inkluderande förskola. Detta innebär att förskolan ska ta hänsyn till att alla barn är olika och 

unika och att alla barn ska utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar (2013,s.87). 

Förskolläraren hävdar att alla barn ska få en möjlighet att utvecklas utifrån förskolans läroplan, 

oavsett vilken svårighet barnet har. Nilholm beskriver att barn i behov av särskilt stöd har rätt och 

ska få vara delaktiga i förskolans vanliga miljöer. Med andra ord, menar författaren att de har rätt 

att delta i samma aktiviteter och rutiner som de övriga barnen i barngruppen, utan att stötas ut 

(2012, s.37). Förskollärarna nämner att de brukar använda specialpedagogiska material i hela 

barngruppen, för att undvika att kategorisera barn. Förskollärare D nämner att hon ser en fördel 

att arbeta med TAKK och bildstöd med hela barngruppen, eftersom båda arbetssätten gynnar 

barnens språkliga och sociala utveckling. Jag tolkar det som att förskollärarna medvetet arbetar 

på detta sätt för att motverka exkludering. De arbetar för en gemensam pedagogik som innebär att 

alla barn kan delta i förskolans gemenskap, oavsett vilken svårighet och behov de har och att man 

tar vara på mångfalden (Lutz, 2013, s.39)  

 

Betydelse av tidiga insatser i förskolan  

När förskollärarna fick frågan om de anser att det är viktigt att ha specialpedagogiska insatser 

redan i förskolan var svaret nästan lika. Alla förskollärare menar att ju tidigare barnet får insatser 

desto bättre. En av förskollärarna nämner betydelsen av att samarbeta med skolan vid 

skolöverlämning.  
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Tidiga insatser  

Samtliga förskollärare betonar att det är oerhört viktigt att sätta in specialpedagogiska insatser 

redan i förskolan. De påpekar att det är viktigt för barnets bästa, vilket förskollärarna siktar mot. 

Så här säger förskollärare C om tidiga insatser:  

 

” Ja, det är ju jätteviktigt att sätta in specialpedagogiska insatser redan i förskolan tycker jag. För om 

man inte sätter in tidiga insatser kan det bli väldigt fel i utvecklingen. T.ex. om ett barn har 

språksvårigheter och inte får hjälp i förskolan finns det en risk att det kommer bli svårt för barnet i 

skolan. Barnet har inte fått stödet och lärt sig hur man ska samspela, hur man ska turas om eller hur man 

ska kommunicera. Så ja det blir tuffare i skolan fast på ett annat sätt. Förskolan och skolan är två olika 

världar. Så tidigt som möjligt och göra något åt det snabbt som möjligt. ” (förskollärare C)  

 

Skolöverlämning  

En förskollärare påpekar att vid skolöverlämning brukar förskollärarna samarbeta med skolan. 

Om det finns något barn i förskolan som är i behov av särskilt stöd brukar förskollärarna 

tillsammans med rektor och skolans lärare ha ett möte:  

” Ja, under mötet brukar jag berätta hur situationen ser ut för barnet; vad barnet behöver hjälp med, hur 

vi har anpassat verksamheten och miljön efter barnets behov, hur vi har arbetat med barnet utifrån 

kortsiktiga och långsiktiga mål m.m. Alltså fokuserar vi på barnet. Vi brukar även ta fram 

handlingsplanerna. Sen så tycker jag att det är otroligt viktigt att ha en sådant möte vid skolöverlämning 

och det gäller att man har en god kommunikation och ett fungerade samverkan med både rektorn och 

skolans lärare. Genom att ha ett möte med skolans lärare är hon medveten om barnets behov och får nya 

perspektiv om hur hon kan planera sin undervisning utifrån barnets behov och skapa en god skolsituation. 

Det tycker jag är viktigt. (Förskollärare B, 2020)  

 

Analys:  

Samtliga förskollärare betonar betydelsen av tidiga insatser då de menar att det är för barnets 

bästa. Om barnet får goda insatser i förskolan, finns det en möjlighet att barnet lyckas i skolan. 

Förskollärare B nämner under intervjun betydelsen av att ha ett möte tillsammans med rektorn 

och läraren som kommer bli barnets mentor i skolan vid skolöverlämning. Förskolläraren påpekar 

också att det är viktigt att ha en god kommunikation och ett fungerande samarbete mellan 

aktörerna. Detta överensstämmer med relationella perspektivet som innebär att man är intresserad 

att studera förhållanden och relationer mellan olika aktörer som förskolan och skolan har 

(Ahlberg, 2013, s.48). Förskollärare B hävdar att under samtalet brukar de fokusera på barnet och 

diskutera barnets behov. Jakobsson och Lundgren beskriver att samverkan ska präglas av ett 

barnperspektiv, där man utgår från barnets bästa och att barnets behov ska synliggöras (2013, 

s.13).  

 

Behovet av stödinsatser  

Några av förskollärarna lyfter upp att barn som är i behov av särskilt stöd brukar ha diagnos eller 

någon språksvårighet. En av förskollärarna nämner att det inte alltid behöver finnas en diagnos, 

utan att alla olika barn kan ha olika svårigheter och kan ha behov av stöd på olika sätt.  

 

Barn med diagnoser och språksvårigheter 

Samtliga förskollärare nämner att vilka barn som är i behov av särskilt stöd är väldigt 
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individuellt, då olika barn har olika behov. De flesta förskollärarna hävdar att barn i behov av 

särskilt stöd är barn som behöver mer hjälp än ” vanligt ”. Barn i behov av särskilt stöd är oftast 

de som har någon form av diagnos, såsom autism, ADHD, synnedsättning och hörselnedsättning. 

Men även språksvårigheter förekommer.  

Förskollärare A berättar att det är lite svårare för barn som befinner sig i den gråa zonen, eftersom 

de inte brukar vara inskrivna på barnhabiliteringen:  

 

” Det finns barn som har diagnos sen tidig ålder såsom, autism, ADHD, synnedsättning m.m. Men det 

finns också barn som befinner sig i den gråa zonen som också får/behöver insatser och det är lite svårare. 

Barn har diagnos har oftast kontakt med barnhabiliteringen och vi pedagoger skriver kontinuerligt en 

handlingsplan. Vi får handledning av specialister, vilket som är jättebra. När det gäller barn som befinner 

sig i den gråa zonen brukar de inte vara inskrivna på barnhabiliteringen, men om vi pedagoger vill ha 

stöd, så kan vi få det av specialpedagoger. ” Förskollärare A, 2020)  

 

Förskollärare A nämner också att de är osäkra kring när de ska skriva handlingsplan för barnen 

som befinner sig i den gråa zonen och att det är svårt att anpassa undervisningen så att den passar 

för alla barn:  

” Då är frågan, när ska en handlingsplan görs?. Det är ett rätt stort arbete att kartlägga och skriva 

handlingsplanen. Det kan vara svårt för oss att anpassa undervisningen så att den är utformad så att 

barnen kan utvecklas så långt som möjligt. (..).  Sen så tycker jag att barn i behov av särskilt stöd behöver 

mer stöd än de ” vanliga ” barnen. ” (Förskollärare A, 2020)  

 

Olika barn kan ha olika svårigheter  

Förskollärare B påpekar att svårigheter kan variera och att det alltid inte behöver vara barn som 

har diagnoser. Förskolläraren lyfter även upp att man ska anpassa verksamheten utifrån barnets 

behov. Här följer ett citat från förskollärare B:  

” Vilka barn som är i behov av särskilt stöd bör man se efter att ha synliggjort och analyserat barnets 

behov och anpassat verksamhetens lärmiljöer och förutsättningar för lärande. Alltså ska man anpassa 

verksamheten utifrån barnets behov och det krävs att vi förskollärare har kompetens kring det. Sen så 

behöver inte barn i behov av särskilt stöd alltid vara barn som har diagnoser, utan olika barn kan ha olika 

svårigheter och har behov av stöd på olika sätt. ” (Förskollärare B, 2020)  

 

Analys:  

Utifrån min tolkning som jag fick under intervjuerna anser jag att majoriteten av förskollärarna 

riktar blicken mot kompensatoriska perspektivet, då de nämner att barn i behov av särskilt stöd är 

barn som har diagnos. Enligt det Kompensatoriska perspektivet förlägger man problemet hos det 

enskilda barnet och att man diagnostiserar barnet (Isaksson, 2009, s.32). En av förskollärarna 

nämner att olika barn har olika behov och att pedagogerna ska anpassa verksamheten utifrån varje 

barns behov och till detta krävs det kompetens. Detta går i linje med relationella perspektivet som 

innebär att man ser svårigheter uppstår hos barnet i mötet med miljön och omgivningen och inte 

vad som finns inuti individen (Ahlberg, 2013, s.48). Persson (2019, s. 170) lyfter upp betydelsen 

av pedagogernas kompetens för hur man ska bemöta barnet som är i behov av särskilt stöd. Jag 

tolkar det som att förskollärare A berättar att det är svårt att genomföra en anpassad och utformad 

undervisning utifrån förskolans läroplan för alla barn, eftersom vissa barn är i behov av särskilt 

stöd.  
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Viktiga faktorer kring barn i behov av särskilt stöd:  

När förskollärarna fick frågan om vilka faktorer de anser särskilt viktiga för arbetet kring barn i 

behov av särskilt stöd blev svaret att föräldrarsamverkan, pedagogisk handledning och 

kommunikation i arbetslaget är viktiga aspekter.  

 

Föräldrasamverkan  

Alla förskollärare understryker alltså betydelsen av föräldrasamverkan för arbetet kring barn i 

behov av särskilt stöd och menar att det ska ske kontinuerligt. Det måste finnas en god samverkan 

mellan pedagoger och föräldrar som präglas av trygghet annars blir det besvärligt. Majoriteten av 

förskollärarna nämner att samverkan mellan pedagoger och föräldrar är en av de svåraste bitarna. 

Förskollärarna påpekar att det kan finnas föräldrar som inte är mottagliga för det som 

pedagogerna säger.   

Här berättar förskollärare C att det är viktigt att både pedagogerna och föräldrarna är i samma 

spår och att samverkan ibland kan vara svår:  

 

” Om föräldrarna inte är i samma spår som oss pedagoger eller om vi pedagoger inte är i samma spår 

som föräldrarna, blir det svårt för barnet och barnet får då två helt olika vardagar. Det är alltså viktigt 

att både föräldrar och pedagoger är i samma linje och tänker lika (…). Ibland kan det hända att föräldrar 

inte vill se att barnet inte mår bra, då de ser det som utpekande - för att de är rädda. Vi försöker framföra 

allt vi kan då, men samtidigt går det heller inte att tvinga dem. Men oftast har föräldrarna sett till slut, att 

barnet behöver hjälp, men då blir det kortare tid för oss att göra något för att barnet ska må bra till 

skolgången. Det är inte säkert att vi hinner med det. ” (Förskollärare C, 2020)  

 

Här lyfter förskollärare C att det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga:   

” Det är viktigt att vi pedagoger har en god relation till föräldrar. En relation som präglas av öppenhet, 

respekt och likvärdighet. Men också att vi är ärliga. Det är också viktigt att föräldrarna känner sig trygga 

och är medvetna att de kan vända till oss pedagoger om det är något de undrar över. ” (Förskollärare C)  

 

I följande citat förklarar en av förskollärarna att de kan träffa på föräldrar som inte är mottagliga. 

Det är därför viktigt att de får tid att smälta informationen samt att visa att man som förskollärare 

har kunskap och vill hjälpa till.  

” Ibland stöter vi på föräldrar som inte är mottagliga för det som vi säger och upplever hos deras barn, 

eller föräldrar som inte orkar, eller inte har möjlighet att möta upp de krav som vi i förskolan önskar från 

hemmet som åtgärd för att stötta barnet. Men efter att föräldern har fått smälta och tagit in det som sagts 

brukar samarbetet mellan förskola och hem oftast bli till barnets bästa. Men det kan ta lite tid för de att 

smälta in. Det är också viktigt att lägga fram det lite försiktigt och visa att man som förskollärare har 

kunskap och att man verkligen vill hjälpa till för barnets bästa.”(Förskollärare D, 2020)  

 

Pedagogiskt handledning av specialpedagog  

Samtliga förskollärare nämner att de brukar få pedagogiskt handledning av en specialpedagog 

och anser att det är viktigt. Förskollärarna anser att det måste finnas en fungerande och god 

interaktion mellan förskollärare och specialpedagogerna så att barnet i behov av stöd kan få hjälp. 

Enligt förskollärarna brukar specialpedagogen ge personalen stöd, råd och tips och hjälpa till att 

skriva handlingsplaner.  
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Här lyfter förskollärare D betydelsen av att få handledning av specialpedagog:  

” Ja, specialpedagogen hjälper oss väldigt mycket och brukar ge oss tips och idéer hur vi kan arbeta med 

barn som behöver stöd. På detta sätt får vi nya perspektiv och tillsammans med specialpedagogen kommer 

vi fram till gemensamma lösningar som gynnar barnets bästa.” (Förskollärare D, 2020)  

 

Pedagogiska samtal med arbetslaget  

Två av förskollärarna lyfter upp att de pedagogiska samtalen är viktiga för samsynen i arbetslaget 

så att man har samma förhållningsätt. De understryker också det kollegiala lärandet som innebär 

att man ska kunna ge varandra erfarenheter som bidrar till utveckling av hela verksamheten.  

” Jag kan till exempel ha en kollega som har jobbat med barn i behov av särskilt stöd som jag själv inte 

har gjort. Så hon har mer erfarenheter och kan ge tips och stöd hur vi ska arbeta. ” (Förskollärare D, 

2020)  

 

Här förklarar förskollärare C att de brukar ha kontinuerliga samtal med arbetslaget och 

betydelsen av att göra en kartläggning.  

” Vi brukar ha kontinuerliga samtal med arbetslaget för att se att vi pedagoger är i samma spår. Om vi 

märker att något barn är i behov av särskilt stöd brukar vi alltid diskutera det i arbetslaget och att man är 

överens om det. Tillsammans brukar vi göra en kartläggning över barnet, personalen och miljön.” 

(Förskollärare C, 2020)  

 

Analys:  

Min tolkning utifrån svaren som jag fick av intervjuerna lyfter samtliga förskollärare upp 

betydelsen av samverkan mellan pedagog, föräldrar och specialpedagog. Detta stämmer överens 

med det relationella perspektivet som innebär att pedagogerna tillsammans med föräldrar och 

professioner skapar en god och tillitsfull relation som gynnar barnets bästa (Ylven och Wilder, 

2014, s.249). Jakobsson och Lundgren (2013, s.21) nämner betydelsen av interaktionen mellan 

professioner, individer och verksamhet. Författarna menar att genom en god interaktion med 

varandra får man en klarare helhetsbild av barnens situation och har då lättare att jobba mot ett 

gemensamt mål. Majoriteten av förskollärarna påpekar svårigheterna med att samverka med 

föräldrarna. Detta kan bero på olika anledningar och att föräldrarna till slut förstår att deras barn 

behöver hjälp, men att det tar tid för dem att inse det. Ylven och Wilder (2014, s. 256) nämner att 

det kan hända att personal och föräldrar inte har samma åsikter. För att gynna barnets bästa 

understryker författarna att sådana konflikter/ åsikter ska lösas på ett respektfullt sätt. De menar 

också att det kan ta tid att skapa en bra kontakt mellan pedagoger och föräldrar. Samtliga 

förskollärare lyfter betydelsen av pedagogiskt handledning från specialpedagogen. En av 

förskollärarna poängterar att genom att få tips och idéer från specialpedagogen, får förskolläraren 

nya perspektiv. Detta går i linje med en studie som genomfördes av Ahlberg (1999) som 

Jakobsson och Lundgren refererar till. Ahlberg deltog i handledningssamtal mellan en 

specialpedagog och en lärare några tillfällen under en termin. Resultatet visade att genom att 

läraren fick kontinuerliga handledarsamtal, fick läraren nya perspektiv på sin 

undervisningsstrategi (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 103). Två av förskollärarna anger att 

under arbete med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att man har samma förhållningsätt 

och betydelsen av kollegiala lärandet. Detta innebär enligt min tolkning att man måste ha en god 

relation och samverkan och att man har en ärlig och rak kommunikation i arbetslaget. Jakobsson 

och Lundgren (2013, s. 22-23) hänvisar till Andersson (2004) som presenterar tre faktorer som är 



 

 

36 

 

avgörande för att skapa goda relationer för att mötet ska bli positivt. Dessa tre faktorer som 

författaren nämner är 1. respektera varandra, 2. bekräfta och 3. lyssna på medparterna.  

 

Specialpedagogiska insatser 

När förskollärarna fick frågan hur de arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd var svaren 

att det beror på vilka svårigheter som finns i barngruppen. Samtliga förskollärare nämnde att de 

brukar skriva handlingsplan. Några av förskollärarna påpekade att de arbetar i mindre 

barngrupper och går på kurser.  

 

Mindre barngrupper  

Två av förskollärarna berättar att de brukar arbeta i mindre grupper, för att barnen ska komma till 

tals och få bättre stöd i mindre grupper.  

” Vi brukar alltid dela upp barngruppen när vi har projekt, men även under dagen när vi har ” stationsval 

”. Detta gör vi för att barnen ska kunna få möjligheten att kunna utrycka sig och att alla barn ska få 

höras. I ett större sammanhang finns det alltid några barn som hörs mest, medan några barn är i 

bakgrunden. ” (förskollärare B, 2020)  

 

Förskollärare C berättar att det kan hända barn som är behov av särskilt stöd kan tillsammans 

med två andra barn gå till en lugnare miljö:  

” Om barnet som är i behov av särskilt stöd och har en resurspedagog, kan det hända att 

resurspedagogen tillsammans med barnet och kanske två barn till, beroende på om det funkar gå till en 

lugnare miljö, t.ex. en lekpark och gör övningar. ” (Förskollärare C, 2020).  

 

Kurser  

2 av 4 förskollärare påpekar att de brukar gå kurser och utbildningar som handlar om autism, då 

båda har barn som har autism. Under kurserna får de lära sig vad autism innebär, svårigheterna 

för de som har autism, vad de behöver stöd m.m. Förskollärarna tycker att det är viktigt att gå på 

kurser, eftersom man får kunskap och stöd.  

Här berättar förskollärare C att hon brukar gå på kurser för att det oftast tar tid att få den 

specialpedagogiska hjälpen:  

” Ja, jag brukar gå mycket på kurser och utbildningar för att lära sig mer om autism, där jag får lära mig 

hur man kan hjälpa autistiska barn utan att ta in specialpedagoger. Det tar oftast tid att få den 

specialpedagogiska hjälpen och istället för att vänta tills specialpedagogen kommer kan jag gå på mycket 

kurser och utbildningar med syfte att barnet i behov av särskilt stöd ska kunna utvecklas. ” (Förskollärare 

C, 2020)  

 

Handlingsplan  

Gemensamt för alla förskollärare är att de skriver handlingsplan/åtgärdsplan som sedan följs upp 

och utvärderas. 

Här berättar en förskollärare vad som brukar skrivas i en handlingsplan:  

” I handlingsplanen står det bland annat vad barnet behöver stöd i och vi brukar skriva långsiktiga och 

kortsiktiga mål samt insatser vi ska göra och hur vi ska jobba med detta barnet. Det vi skriver följs upp 

varje termin. ” (Förskollärare B, 2020)  

 

Analys: 
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Jag tolkar det som att två av förskollärarna nästan alltid arbetar i mindre grupper för att barnen 

ska kunna komma till tals och få en möjlighet att kunna utrycka sig. Vidare tolkar jag att 

förskollärare B tänker på alla barns förutsättningar. Den typ av insats går i linje med inkludering 

som enligt Svenska Unescorådet innebär att man ska möta allas barns behov oavsett svårigheter 

och tanken är att man ska minska på exkluderande åtgärder (Ahlberg, 2016, s.27). Förskollärare 

C nämner även att barn som är i behov av särskilt stöd kan tillsammans med en resurspedagog 

och ibland med två andra barn gå i väg till en lugnare miljö. Denna typ av insats tolkar jag som 

både inkluderande och exkluderande, då resurspedagogen inte alltid tar med sig två andra barn. 

Med andra ord, kan detta ses som utpekande för barnet som är i behov av stöd. Vidare nämner en 

av förskollärarna hur de skriver handlingsplan, där de bland annat skriver om kortsiktiga mål och 

långsiktiga mål. I det Relationella perspektivet är tidsaspekten viktig och man ska sträva efter 

långsiktiga mål. Förändringsarbete tar tid och man ska inte enbart fokusera på problemen här och 

nu. Vidare är det viktigt att följa upp och utvärdera de specialpedagogiska insatserna (Persson, 

2019, s.170). 
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Diskussion 

I vår studie ville vi ta reda på hur förskollärarna och barnskötarna ser på specialpedagogik och 

om det finns behov av det i förskolan. De frågeställningarna som vi har utgått från i 

undersökningen är “vad innebär specialpedagogiska insatser för pedagogerna i förskolan? “, 

“Vilka barn är det som är i behov av detta?“, “Anser pedagogerna det viktigt att sätta in 

specialpedagogiska insatser redan i förskolan?”, ”Finns det några faktorer pedagogerna anser 

särskilt viktiga för arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?“ och “Hur arbetar pedagogerna 

med barn som är i behov av stöd?”. Vår studie består av 2 delstudier där Malin har intervjuat 

både förskollärare och barnskötare i en kommun, medan Mobina har intervjuat förskollärare i två 

olika kommuner i Mellansverige.  

Samtliga pedagoger nämner återkommande under intervjuerna hur de arbetar med 

specialpedagogiska insatser på ett inkluderande sätt. Detta är något som författarna i artikeln 

“behövs specialpedagoger i förskolan?” nämner som ett viktigt tillvägagångssätt för att 

möjliggöra delaktighet för alla barn. Detta bör enligt dem ske genom att erbjuda aktiviteter där 

alla kan vara med och där ingen skall behöva exkluderas från gruppen (Renblad & Brodin, 2014, 

s. 387–388). I intervjuerna framkom det bland annat att pedagogerna arbetar med 

specialpedagogiska material tillsammans med hela gruppen, de använder sig även av TAKK 

tillsammans med alla barn för att möjliggöra delaktighet. Samtliga pedagoger nämner att de delar 

upp sig i smågrupper för att lättare kunna anpassa och omstrukturera grupperna efter behov. Detta 

underlättar för att kunna arbeta på ett inkluderande sätt. Miljön ses också som en avgörande 

faktor för att inkludering skall kunna ske. Några pedagoger nämner vikten av att skapa situationer 

och lärmiljöer för att alla skall kunna vara delaktiga men även att specialpedagogiska material 

finns tillgängliga i verksamheten. Att arbeta på ett inkluderande sätt är något som framhålls inom 

det relationella perspektivet som baseras på tanken om “en skola för alla”. Lutz (2013) menar 

med begreppet att förskolan bör anpassas utifrån alla individers olikheter så att alla får samma 

möjlighet att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (87). En av pedagogerna nämner 

att de använder skogen mycket när de har barn med särskilda behov. Hen menar att skogen är en 

lugn och neutral miljö där det inte finns regler på samma sätt som i förskolan. Eftersom allt är 

mer neutralt och tillåtande i skogsmiljön har man mer frihet att hoppa, klättra och springa mm. 

Detta bidrar till att barnet inte behöver känna ett misslyckande genom att hela tiden hamna i 

konflikter eller få tillsägelser. I skogen kan man vara sig själv fullt ut och känna att det är okej. 

Brodin menar i sin artikel att genom att använda naturen som lärmiljö kan inkludering ske på ett 

naturligt sätt eftersom prestationskraven inte är lika höga som i inomhusmiljön. Naturen 

möjliggör för lärande utifrån alla individers egna förutsättningar (2011, s. 450). 

 

Två pedagoger nämnde under intervjuns gång att det ofta tar tid innan man får den 

specialpedagogiska hjälpen. En av pedagogerna menar att istället för att sitta och vänta på 

specialpedagogen finns det kurser de kan gå på för att få verktyg till att kunna hjälpa barnet som 

är i behov av stöd. Vidare lyfter hon upp att det är brist på specialpedagoger i området och att 

specialpedagoger behövs. Nilsson och Wiedel (2018, s. 18) har gjort en undersökning om tidiga 

insatser i förskolan. För att kunna erbjuda barnen tidiga insatser anställde man ett antal 

specialpedagoger som skulle befinna sig i förskolans verksamhet under projektets gång. Detta 
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ledde till att pedagogerna förväntade sig att specialpedagogen skulle lösa alla problem och att de 

själva slutade använda sina kunskaper om problemlösning. Forskaren menar att det alltså kan 

vara en nackdel att ha specialpedagogen så tätt inpå. Dels för att pedagogerna slutar använda sin 

egen kompetens och för att specialpedagogen lätt kan hamna i samma tänk som pedagogerna när 

de inte ser verksamheten mer utifrån. Vi drar därför slutsatsen att fler specialpedagoger behövs 

till förskolorna i kommunerna för att pedagogerna ska kunna få stöttning tidigare. Men det är en 

fördel att de inte sitter i samma byggnad som förskolan. Detta därför att det behövs någon utifrån 

som kan se situationer med nya ögon.  

Samtliga pedagoger understryker vikten av att få möjlighet till reflektion och pedagogisk 

handledning från specialpedagogen. De menar att genom att specialpedagogen kommer utifrån 

ser hen saker ur andra perspektiv än de själva gör vilket leder till att pedagogerna får möjlighet att 

vidga sina synsätt. Genom att ha kontinuerlig kontakt med specialpedagogerna menar 

pedagogerna att man känner en trygghet i sitt arbete. Detta stämmer överens med det som Nilsson 

och Wiedel (2018, s.97) skriver om. De påpekar att social teamets närvaro skapar en trygghet hos 

pedagogerna, på grund av att de har möjlighet att ha någon att reflektera med nära till hands. Det 

framkommer även under några av intervjuerna att den specialpedagogiska hjälpen är till för att 

vara som ett verktyg för pedagogerna för att kunna hantera problematiska situationer. Det bör 

alltså inte ses som något som är till för att ändra på barnet. I och med att pedagogerna har det 

tänket lutar de sig mot det relationella perspektivet. Palla (2006) nämner även i sin artikel att det 

specialpedagogiska stödet främst bör ses som ett verktyg för pedagogerna och inte som något 

som riktar sig direkt till barnet. Detta för att många saknar kunskap om specialpedagogiska 

arbetssätt som innebär att man arbetar på ett inkluderande sätt (s. 30–31). 

Studien har gett oss många intressanta förslag på vidare forskning. Det skulle ha varit intressant 

att undersöka hur förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd med hjälp av observation 

som metod. Exempelvis observera miljöns betydelse för barn i behov under en längre tid. Vidare 

skulle det varit intressant att se om det finns skillnader mellan Reggio Emilia och traditionell 

pedagogik gällande arbetssätt och miljö för barn i behov av särskilt stöd. 

Konklusion 
Utifrån resultaten av båda delstudierna kan vi se att samtliga pedagoger har ett relationellt synsätt 

på specialpedagogik. De flesta pedagoger uppger att de arbetar på ett inkluderande sätt. Några 

uttryckte att det kände en osäkerhet kring att arbeta på ett inkluderande sätt på grund av 

avsaknaden av specialpedagogisk kunskap. Vi tolkar det dock utifrån deras uttalanden om att 

specialpedagogik handlar om att anpassa situationer och miljön utifrån allas förutsättningar som 

att de har ett Relationellt tankesätt och en strävan att arbeta efter det. De behöver dock stöd från 

specialpedagogen för att få rätt verktyg att kunna arbeta på ett inkluderande sätt. Bristen på 

specialpedagoger i dessa kommuner leder dock till att väntetiderna kan bli långa vilket resulterar i 

att arbetssätten inte alltid blir inkluderande. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor  

• Vad innebär specialpedagogiska insatser för dig? 

• Vilka barn är det som är i behov av detta? 

• Anser du det viktigt att sätta in specialpedagogiska insatser redan i förskolan? 

• Finns det några faktorer du anser särskilt viktiga för arbetet kring barn i behov av särskilt 

stöd? (föräldrasamverkan, pedagogisk handledning, pedagogiska samtal) 

• Hur arbetar ni med barn som är behov av stöd?  
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som läser på förskollärarprogrammet. Vi skriver just 

nu vårt självständiga arbete där vi har valt att lyfta specialpedagogik i förskolan. Vårt syfte med 

studien är att undersöka hur pedagogerna ser på specialpedagogik i förskolan samt behovet av 

specialpedagogiska insatser.  

Vi är intresserad att intervjua både förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolor. Mobina 

kommer att intervjua förskollärare i ******* kommun och Malin kommer att intervjua 

barnskötare i ******* kommun.  

 

Intervjun beräknas att ta ca 1 timme, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och 

plats där förskolläraren eller barnskötaren bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ut i text.  

 

Den informationen som förskolläraren eller barnskötaren lämnar i intervjun kommer att 

behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer ta en del av den. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras.  

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examenarbetet är godkänt. Du 

kommer ha en möjlighet att ta del av examenarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och pedagogerna kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

närmare motivering. Har ni frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss!  

 

Nedan följer de tänkta intervjufrågorna så ni kan förbereda er. 

 

Malin Gustafsson                                                                 Mobina Karim  

M*******/@gmail.com                                                       M********@hotmail.com  

07********                                                                         07******** 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

 

Till förskollärare och barnskötare i förskolan.  

 

Medgivande till deltagande i en studie  

 
Studien, som kommer att handla om specialpedagogik i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Malin Gustafsson och Mobina Karim går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien, jag är införstådd med att jag kommer intervjuas i 

förskolemiljö samt att svaren kommer att analyseras. Jag har fått förklarat för mig vad studien 

innebär och ger mitt medgivande till att delta i studien.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att min medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

Det går bra att fylla i blanketten via mejl och skicka tillbaks till oss. Underskriften kan vi ta på 

plats.  

 

 

Mitt namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  
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