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Sammanfattning 

 

Syftet med vårt arbete var att undersöka förskollärares uppfattningar kring ämnet 

specialpedagogik i form av stöd och metoder. I tidigare forskning nämns pedagogers 

kompetens som betydelsefull för det specialpedagogiska stödet. Metoden som användes var 

kvalitativa intervjuer med sex förskollärare i Mellansverige. Vår teoretiska utgångspunkt 

grundade sig i det traditionella- och alternativa perspektivet vilket ledde oss vidare till 

inkluderingsbegreppet. Resultatet visade på en stor variation mellan förskollärarnas 

inställningar gentemot föräldrasamverkan, styrning och specialpedagogiska metoder. I 

diskussionen tas det upp hur de specialpedagogiska insatserna ser ut i verksamheterna samt 

hur miljön påverkar barns utveckling och lärande enligt respondenterna. Stöden i förskolorna 

är både interna och externa vilket kan tolkas som ett dilemma eftersom förskollärare ska klara 

sig med sin egen kompetens medan vi uppfattar det som om många respondenter vill ha hjälp 

utifrån.  Denna rapport upplevde vi besvarade våra frågeställningar angående det 

specialpedagogiska stödet ur förskollärares perspektiv.  

 

 

Nyckelord: Specialpedagogiskt stöd, förskollärare, inkludering, exkludering  
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1. Inledning 

 

Under förskollärarutbildningen har vi läst en kurs om specialpedagogik, vilket var startskottet 

på vårt intresse för ämnet. På våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt ett 

varierande behov av kunskap och kompetens för barn i behov av särskilt stöd. Därför ville vi 

gärna fördjupa oss i ämnet i vårt självständiga arbete. 

 

Nilholm (2007), Sandberg (2014) och Lindqvist (2013) lyfter upp inkludering som ett centralt 

begrepp inom specialpedagogiken. Begreppet inkludering upplever vi beskrivs med starka 

åsikter och menar på att förskolan blir bättre om inkludering appliceras i verksamheten 

(Persson & Persson, 2012, s. 19). Vi har haft många diskussioner rörande de olika 

perspektiven inom specialpedagogik och tanken har slagit oss att inget kan vara svart eller 

vitt. Nilholm (2005, s. 126) nämner perspektiven som traditionellt och alternativt, men kan 

förskolan verkligen delas in i två olika sidor? En förskollärare ska besitta många olika 

kompetenser och kunna anpassa och planera verksamheten för alla barn oavsett deras behov 

och förutsättningar (Lpfö 98/2010 s. 5). Specialpedagogik i förskolan är svårtolkat på grund 

av den mångfald som finns hos barnen i verksamheten. Alla barn är individer och unika med 

sina behov och därför krävs det en flexibel förskollärare med goda kunskaper om barns 

utveckling och lärande. Därför ville vi lära oss mer om ämnet specialpedagogik så att vi i vår 

framtida yrkesroll har mer kunskap och bakgrund om och när vi stöter på barn i behov av 

särskilt stöd.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka förskolors specialpedagogiska verktyg i form av stöd och metoder samt ta 

reda på förskollärares uppfattningar angående användandet av specialpedagogik i 

verksamheten. Vi vill även ta reda på vad specialpedagogik kan vara och med utgångspunkt i 

syftet har vi avgränsat oss till följande frågeställningar: 

 

 Vilka specialpedagogiska verktyg finns? 

 Hur tänker förskollärare kring användandet av specialpedagogik? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

 

De specialpedagogiska perspektiven beskrivs ur en traditionell- och en alternativ syn. Det 

traditionella perspektivet lägger problemet hos individen, vilken med extra stöd kompenseras 

för sina brister. Det alternativa perspektivet ser specialpedagogik som en social konstruktion 

och kan även kallas ett relationellt perspektiv (Nilholm, 2005, s.126). 

 

Utmärkande med det traditionella perspektivet är att det grundar sig i en psykologisk och 

medicinsk tradition, och utgår ifrån att problemet ligger hos barnet. I det traditionella 

perspektivet är en segregerad undervisning vanligt förekommande, vilken kan vara i form av 

speciella undervisningsgrupper. Genom att diagnotisera barnets svaga sidor vet pedagogerna 

hur de ska kunna arbeta med dessa och få barnet att fungera “normalt”. I segregering görs en 

form av kategorisering och exempelvis drar generella slutsatser om olika barn med samma 

diagnoser. Med ett sådant arbetssätt går resursen till de barn som är i behov av det (Nilholm, 

2007, s. 25 & 36). Det alternativa perspektivet flyttar fokus från barnet till skolan. I 

jämförelse med det traditionella perspektivet har det alternativa perspektivet utgångspunkt att 

problemet ligger i miljön och omgivning och inte hos barnet. Detta perspektiv strävar mot en 

inkluderande skola (Nilholm, 2005, s. 125-127). 

 

Det är vanligt att använda sig av särskiljande lösningar vid specialpedagogiska insatser. Detta 

gynnar de högpresterande barnen medan de lågpresterande barnen blir stigmatiserade och 

barnens motivation påverkas. Även lärare kan påverkas av gruppindelningarna då kravet och 

förväntningarna på den lågpresterande gruppen sänks (Persson & Persson, 2012, s. 48-49).  

 

I motsats till den särskiljande specialpedagogiken vilket också kan ses som exkludering finns 

det inkluderande perspektivet vilket innebär att barns olikheter ska ses som styrkor. Barn ska 

uppmuntras och erbjudas stimulerande pedagogik som tillgodoser alla barn och deras behov. 

 

“Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to unfamiliar 

voices, being open, empowering all members and about celebrating ‘difference’ in dignified 

ways” - Barton 1997 (Persson & Persson, 2012, s. 19).  

 

 



6 

 

Detta citat sammanfattar i korthet inkludering som begrepp. Ett av målen med inkludering är 

att ge barn “meningsfullt deltagande i det gemensamma och gemensamhetsskapande” 

(Persson & Persson, 2012, s. 19).  

3. Tidigare forskning 

 

Historiskt har synen på barn i behov av särskilt stöd utvecklats. Från att ha sett barnen med 

behov av särskilt stöd till att se dem i behov av särskilt stöd. Det vill säga att ha gått från att se 

barnet och dess “brister” till att ta hänsyn hur den fysiska miljön och den övriga verksamheten 

inverkar och berör barnets olikhet. Det tas även hänsyn till pedagogernas förhållningssätt och 

det bemötande pedagogerna har, och vilken inverkan detta har på barnet (Jakobsson & 

Nilsson, 2011, s.43-45 ). Specialpedagogik i förskolan har förr riktat sig mot barn med 

medicinska funktionsnedsättningar så som utvecklingsstörning, CP-skada, syn- och 

hörselnedsättningar. De barnen med en medicinsk diagnos har länge haft olika typer av 

stödsystem i förskolan. Inriktningen inom specialpedagogiken har då specifikt anpassats efter 

dessa barn. 

 

Förskolan idag har många grupper av barn med odiagnostiserade behov så som 

koncentrationssvårigheter, tal- och språksvårigheter, ängsliga eller utagerande barn. Enligt 

Mohss (2014, s. 76) är det dessa behov som är den specialpedagogiska utmaningen nu. Andra 

specialpedagogiska utmaningar för dagens förskolor behöver inte vara enskilda barn i behov 

av stöd utan också en hel barngrupp med problem inom gruppdynamik.  

 

3.1 Styrdokument 

I förskolans läroplan står det att; ” Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt” (Lpfö 98/2010, s.5). Styrdokumenten visar att alla barn har rätt till en verksamhet 

som är anpassad efter individens behov. Detta skulle kunna härledas till 

inkluderingsbegreppet och en tanke om en skola för alla.  
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Förskolan lyder under skollagen som framhäver barns rätt att få stöd. I skollagen står det att: 

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

det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen, 2010, 9 §). Även i skollagen betonas 

vikten av ett samarbete med vårdnadshavarna och deras rätt till att delta vid utformningen av 

stödinsatserna. Förskolechefen har ett ansvar att tillgodose och se till att stödet ges 

(Skollagen, 2010, 9 §).  

 

Salamancadeklarationen är en överenskommelse om hur nationer bör arbeta med barns 

rättigheter. En deklaration är ett “uttryck för en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga” 

(Salamancadeklarationen, 2001, s. 9). Deltagarna som skrivit under har tillsammans gjort en 

överenskommelse men som inte behöver följas. En deklaration är snarare politisk än rättslig. 

Salamancadeklarationen har en egen del som handlar om barn i behov av särskilt stöd. Alla 

barn har rätt till undervisning och föräldrarna ska bli rådfrågade om vilken utbildningsform 

som lämpar sig bäst för deras barn. I Svenska förskolor måste personal ha vårdnadshavares 

godkännande för att sätta in stöd. Även i Salamancadeklarationen återkommer riktlinjer om en 

skola som ska välkomna och anpassas för alla barn. Pedagogiken ska genomsyras av 

välbeprövade metoder som ska gynna alla barn oavsett behov av stöd. Variationen mellan 

människor ska ses som normal och därför ska utformningen av pedagogiken anpassas till 

varje individs behov (Salamancadeklarationen, 2001, s. 21-23). 

 

3.2 Specialpedagogiska insatser 

I Sandberg m.fl (2010, s. 51) undersökning framkom det två olika perspektiv gällande barn i 

behov av särskilt stöd; Barnperspektivet och det organisatoriska perspektivet. Det 

organisatoriska perspektivet rör generellt personal, tid och resurserna. Ifall den vanliga 

pedagogiken inte räcker till, så uppmärksammas barns svagheter och stöd sätts in. 

Barnperspektivet innehåller tre kategorier; alla barn är i behov av stöd, barn som har en 

diagnos och barn som behöver extrainsatt stöd utan diagnos. Barn som inte har fått en diagnos 

men ändå är i behov av stöd kan delas in i omvårdnads- eller utvecklingsaspekten. Ett barn 

med exempelvis koncentrationssvårigheter kan behöva extra stöd i lärandesituationer men 

sköter sin “egen” omvårdnad själv. Barnet kan klä på sig, sköta toalett och matsituationer, 

men under gruppaktiviteter behövs det insatt stöd i form av mindre grupper. Denna typ av 

kategorisering innebär en tanke om att alla barn någon gång är i behov av stöd. Behovet kan 

vara tillfälligt eller bestående, vissa barn behöver mer stöd och andra mindre (Sandberg m.fl. 
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2010, s. 50). 

 

Det finns olika metoder som är vanliga inom den specialpedagogiska verksamheten, dessa kan 

kategoriseras med indelningen; språk, vuxenkontakt, pedagogiskt program, rörelse, 

uttrycksmedel och annan professionell yrkesgrupp. Ett insatt stöd kan variera, då detta sätts in 

utifrån barnets behov. Det kan vara alltifrån en specialpedagog till en logoped, samtidigt som 

det kan vara baserat på förskolans vardagliga verksamhet såsom samlingar, rim, ramsor, sagor 

eller motoriska övningar (Sandberg & Norling, 2014, s.55). 

 

Om stöd sätts in tidigt i förskolan kan många problem åtgärdas och förebyggas. Barn i behov 

av särskilt stöd upptäcks oftast i förskoleklass. Detta skulle kunna undvikas om skolan haft en 

bättre kommunikation och samarbete med förskollärarna. Om samarbetet mellan skolan och 

förskolan skulle fungerat bättre kan barn i behov av särskilt stöd få ett arbetssätt som fungerar 

för barnet istället för att skolan ska utreda, pröva och skapa nya arbetssätt.  Ett barn passerar 

under sin förskole- och skoltid många övergångar mellan institutioner och det förefaller en 

risk att kunskap om det enskilda barnets behov då går förlorat (Mohss, 2014, s. 76-77).  

 

3.3 Stöd 

För att kunna ge barn stöd i deras utveckling krävs det kompetenta pedagoger. Vikten av 

pedagogers kompetens lyfts upp i flertal litteraturkällor så som Andersson och Thorsson 

(2007, s.62-63) och Persson (2013). Med mål att ge barn den bästa möjliga utveckling och 

lärande behövs det stor kompetens för att kunna möta barns olikheter. Ett sätt är att använda 

sig av specialpedagogik, vilket kan ses som ett komplement till den allmänna pedagogiken. 

Att skapa en ökad kompetens kan ske på flera olika sätt, ett exempel är att man tar till vara på 

den kunskap som redan finns i arbetslaget eller att en specialpedagog handleder och utbildar 

pedagoger. Med större kunskap och medvetenhet ökar möjligheten att hitta lösningar som 

möter olikheter utan att behöva sätta in extra stöd till enskilda individer (Persson, 2013, s. 

148, 151). 

 

3.3.1 Indirekt stöd   

Det indirekta stödet i förskolan kan ses i situationer där pedagogerna medvetet gjort en 

förändring eller satt in ett stöd utifrån barnet. Utmärkande med det indirekta stödet är att det 
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utgår utifrån den fysiska miljön eller från de övriga barnen. Det indirekta stödet kan se ut som 

så; pedagogerna har gjort en viss placering åt barnen eller använda barnen som 

stöttepelare/draghjälp, vilket också är en form av indirekt stöd. Det indirekta stödet kan också 

vara i form motorisk träning i from av skogspromenader (Sandberg & Norling, 2014, s. 52 & 

54).  

 

3.3.2 Direkt stöd 

Det direkta stödet innebär att pedagoger ger stödet direkt till barnet, och utnyttjar stödet i 

förskolans dagliga verksamhet. Att se individen och vad denne behöver kan innebära extra 

stöd i konflikter eller lugn och ro i förskolan. Att punktmarkera barn är en form av direkt stöd, 

att inte stressa barn utan att ge dem tid är också en form av direkt stöd. Sandberg och Norling 

(2014) framhäver vikten av bemötande gentemot barn, vissa barn behöver extra 

uppmärksamhet, det som inte får glömmas är att hela tiden uppmärksamma barns positiva 

sidor. Det direkta stödet formas utifrån pedagogernas syn och förhållningssätt (Sandberg och 

Norling, 2014, s. 52-53). 

 

3.4 Inkludering 

Fram till 1990-talet var integrering ett centralt begrepp inom specialpedagogiken. Detta kan 

vara problematiskt då integrering fokuserar på barnet som avvikande och barnet ska anpassas 

efter verksamhetens struktur och miljö. Efter 1990-talet började begreppet inkludering ta 

större plats. Nilholm (2007, s. 50) lyfter inkludering som ett begrepp där miljön och 

verksamheten snarare ska anpassas istället för individen (Lutz, 2013, s.38-39; Jakobsson & 

Nilsson, 2011, s38-39). Lindqvist (2013) menar att inkludering ses som en social rörelse, och 

är en förutsättning för en demokratisk utbildning och ska beröra alla barn och inte bara barn i 

behov av särskilt stöd. Barngruppens variation, behov och mångfald ska ses som en naturlig 

tillgång snarare än ett problem (Lindqvist, 2013, s. 159).  

 

Inkludering är positivt för klimatet i barngruppen och att arbeta med inkludering innebär 

också att man skapar kunskap för att ta tillvara på mänskliga resurser som redan finns och 

därav skapa en betydande del för samhällets potential och utvecklingsområden. Genom 

inkludering blir samhället rikare, tryggare och mer tolerant. I en inkluderande grupp bildas 
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gemenskap där individerna ses som betydelsefulla (Andersson & Thorsson, 2007, s. 62).   

 

För att kunna ha ett inkluderande arbetssätt krävs det att pedagogen hela tiden arbetar aktivt 

med inkludering. Det finns strategier för att arbeta med inkludering som är; kunskap, att ha en 

klart uttalad vision i arbetslaget och att man tillsammans har utarbetat gemensamma 

strategier. Dessa tre verktyg kan användas för ett inkluderande arbetssätt. Förskolan består av 

olikheter som behöver bemötas med olika stöd. För att skapa de bästa förutsättningarna krävs 

kompetens och målmedvetet arbete (Andersson & Thorsson, 2007, s. 62-63).   

 

3.5 Exkludering 

Exkludering är ett av specialpedagogikens dilemman. Genom att använda specialpedagogik 

som legitim ursäkt kan det leda till exkludering och segregering. Uppdelningen av pedagogik 

och specialpedagogik gör att lärare lämnar över ansvaret till andra professioner. 

Specialpedagogik och vanlig pedagogik är två parallellområden och bör istället integreras 

med varandra. Pedagogernas uppgift blir istället att identifiera problemet och skicka det 

vidare (Persson, 2013, s. 109). Exempel på exkludering kan vara små arbetsgrupper där barn 

med olika behov går tillsammans istället för den ordinarie barngruppen.  

 

Enligt Brodin & Lindstrand (2010) förs en politik som innebär nedskärningar i både förskola 

och skola. Barngrupper blir större och personal minskar. På grund av personalnedskärningar 

ses exkludering som en form av särskiljning av barn, exempelvis att ett barn i behov av 

särskilt stöd hålls utanför i samlingen istället för att delta. Särskiljningen görs istället för att 

ändra verksamheten, det är lättare för personalen att flytta på ett enskilt barn. Normalt och 

avvikande är en dikotomi där barn i behov av särskilt stöd blir särskiljda från den ordinarie 

verksamheten. Barn får sitt stöd men via ett exkluderande arbetssätt. Istället för att se 

avvikelser som onormalt borde ses som olikheter som kräver kreativa och idérika lösningar 

(Brodin & Lindstrand, 2010, s. 161).  

 

Lärandesituationen kan vara utformad så att den passar alla och leder till att alla blir viktiga 

och bidrar med något i uppgiften. En risk finns att pedagoger inte klarar av att skapa en sådan 

uppgift och leder till irritation och utfrysning i barngruppen. Pedagoger behöver ha kompetens 

om inkludering och stöd av barn i behov av särskilt stöd annars finns risk för exkludering 

(Andersson & Thorsson, 2007, s. 62). 
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3.6 Barn i behov av särskilt stöd 

Enligt Sandberg m.fl. (2010) kan barn i behov av särskilt stöd beskrivas som en 

multidimensionell konstruktion som påverkas av olika faktorer, bland annat miljön. 

Relationen mellan barn och miljö är en typ av faktor som kan påverka det specialpedagogiska 

stödet. Olika miljöer kan hjälpa eller försvåra barns utveckling och sociala interaktion med 

omgivningen, så som stora barngrupper, lite pedagogtid eller otillräcklig pedagogisk struktur. 

Barn i behov av särskilt stöd kännetecknas av olika särdrag som baseras på olika synsätt; 

medicinsk, biologisk eller olika funktionsnedsättningar (Sandberg m.fl. 2010, s. 45).  

 

Konstruktionen barn i behov av särskilt stöd är enligt Sandberg m.fl. (2010) en social 

konstruktion då personalens kompetens, värderingar och inställning formar deras 

förhållningssätt gentemot det specialpedagogiska stödet och synsättet på barn i behov av 

särskilt stöd (Sandberg m.fl. 2010, s. 45).  

 

En annan aspekt av barn i behov av särskilt stöd är att barn blir bedömda och definierade av 

vuxna. Barn i särskilda behov utgör ett problem som behöver lösas. Grundtanken med att 

lägga svårigheter hos barn är att rätt stöd ska sättas in så att barns utveckling främjas och på 

längre sikt även samhället. Vårdnadshavare får bara en liten del att påverka då ansvaret läggs 

hos olika professioner. Det är professionerna som bestämmer vad som är normalt och 

avvikande (Lutz, 2013, s. 25-26) 

 

3.7 Miljö  

Den fysiska och sociala miljön är betydelsefull när det handlar om att skapa ett stöd som 

täcker olikheter som finns i barngruppen. Den fysiska miljön är svårare att påverka i och med 

att lokalernas utformning inte är justerbara. Det pedagogerna kan göra är att se över innehållet 

i lokalerna och möblernas placering. Till den fysiska miljön tillhör även hur förskolan är 

utformad utifrån barns behov, ett exempel är att om förskolan har ett synskadat- eller ett 

rullstolsburet barn utformas verksamheten därefter. Den sociala miljön handlar om sampel 

och bemötande, hur pedagoger valt att planera en aktivitet och hur tidsplaneringen ser ut 

(Björck-Åkesson, 2014, s. 33-34). 
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Lokalerna i förskolan är influerade av Fröbels tankar om att förskolan ska vara en ersättning 

för hemmet och inte en institution för barns utveckling och lärande. Många förskolor 

planerades och byggdes på den tiden då det fanns en maxgräns för hur många barn som fick 

vistas i lokalerna. Dessa bestämmelser gäller inte längre vilket kan bli problematiskt och 

ställer stora krav på personalen som måste utforma miljön och verksamheten efter dåtidens 

mått (Mohss, 2014, s. 81).  

 

Som tidigare nämnt är miljön en betydelsefull faktor för barns utveckling och lärande. Barn i 

behov av särskilt stöd kan ha vissa svårigheter i en viss miljö medan andra miljöer tilltalar och 

främjar barns utveckling och lärande. Kontentan är att pedagogerna borde arbeta aktivt med 

miljön och vilka förutsättningar som miljön ger barnet (Nilholm, 2007, s.45). 

 

4. Metod 

4.1 Urval 

Vi valde att intervjua sex förskollärare i Mellansverige, som arbetar inom förskolans 

verksamhet. Respondenterna arbetar både i den privata och kommunala sektorn. Våra kriterier 

i valet av respondenter var att de enbart behövde ha en förskollärarutbildning. Då vi upplevt 

att det fanns svårigheter att hitta respondenter valde vi att använda oss av snöbollseffekten 

som metod i sökande efter respondenter. Snöbollseffekten innebär att det är personer som vi 

har haft kontakt med tidigare, som har hjälpt till hitta intervjupersoner, detta innebär att vi 

personligen inte behövt haft någon koppling till förskolorna innan (Esaiasson, 2007, 216).  

 

Då vi valde att undersöka förskollärares syn kring deras specialpedagogiska verksamhet, 

valde vi därför intervju som metod för att få svar. Informanterna var utbildade förskollärare 

med jobberfarenhet alltifrån 0,5-25 år. 

 

4.2 Datainsamling  

I vårt självständiga arbete har vi använt oss av litteratur, artiklar, avhandlingar och 

styrdokument. Vi startade med att ta tillvara på biblioteksresurser, både databaser och deras 

litteraturutbud. Vi har använt databasen LIBRIS och sökt på ord som ”specialpedagogik”, 

”förskola” och ”inkludering” för att få ett stort urval att välja på. Vi fick högst antal träffar när 
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vi sökte enbart på specialped*, detta gäller både litteratur och artikelsökning. Vi satsade på att 

hitta ett par artiklar vi ansåg var givande och relevanta och där ifrån använt oss av deras 

referenslista för att hitta ny litteratur. För att effektivast hitta väsentlig litteratur valde vi ut 

böcker där titeln lät relevant för att sedan välja ut de böcker vi ville ha genom att bläddra 

igenom boken, vad kapitlen heter och om det fanns något sakregister med fokus på våra 

underrubriker i tidigare forskning. Denna metod valde vi att använda oss av då arbetet är 

under kort tid (Bell, 2006, 83-84). 

 

En annan del av datainsamlingen är intervjuerna. Vi intervjuade sex stycken förskollärare á 

30-45 min. Marie intervjuade tre stycken själv och Johanna dito. Intervjuerna blev inspelade 

så vi inte skulle behöva för anteckningar under tiden.  

 

4.3 Procedur 

Vi började med att kontakta förskolorna via telefonkontakt och frågade ifall de ville ställa upp 

på en intervju om specialpedagogik. Vi förklarade redan i första kontakten syftet och våra 

frågeställningar för att minska förvirring. Vi bestämde att intervjuerna skulle hållas på 

förskolorna för att underlätta för förskollärarna då många fick klämma in oss i deras redan 

fullspäckade scheman. När syfte, frågeställningar och intervjufrågor var färdigputsade 

skickade vi ett informationsmail till respondenterna för att de skulle ha tid att förbereda sig 

inför intervjuen. I mailet berättade vi även att förskolläraren är helt anonym och råmaterialet 

raderas efter arbetet är godkänt och klart samt en förfrågan om vi fick tillåtelse att spela in 

intervjuen. Vi följer vetenskapsrådets regler kring etik och sekretess. Bell (2006) 

rekommenderar att intervjuaren i förväg skickar all information och inte tar den muntligt vid 

samma tillfälle som intervjuen ska äga rum. Respondenterna har då en möjlighet att tacka nej 

för intervjun eller för att bli inspelade (Vetenskapsrådet; Bell, 2006, s. 157). 

 

Respondenterna blev informerade om arbetets syfte, frågeställning och intervjufrågor. De blev 

även tillfrågade om tillstånd att spela in vilket alla respondenterna godkände. Vi var också 

noga med att förklara hur informationen från intervjuerna skulle hanteras. Vi har använt oss 

av Bell (2006) för att förbereda innan intervjun och att ge respondenterna tillräcklig 

information så de känner sig väl bemötta. Detta gjorde vi genom att skicka ut ett mail till alla 

respondenterna (se bilaga 1) (Bell, 2006, s. 157). Det var vid två tillfällen där de planerade 

intervjupersonerna fick förhinder och därav ställde annan förskollärare upp. I och med att vi 
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valt att skicka ut syfte och frågeställning samt intervjufrågorna blev detta inget som märktes 

under intervjuerna. 

 

Intervjuerna skedde på förskolorna i rum där vi var ensamma och risken att bli störda var 

liten. Den genomsnittliga tiden för en intervju var ungefär 30 min lång, alla intervjuerna blev 

inspelade på våra ljudinspelare, sedan lades filerna över till våra datorer. Intervjuerna blev 

transkriberade men endast i en sammanfattande text.   

 

4.4 Databearbetning 

Inspelning av intervjuerna har gjorts för att lättare kunna ta del av vårt eget och varandras 

material. Vi har haft möjlighet att få lyssna på intervjuerna flera gånger och kunna fördjupa 

oss i innehållet. På grund av tidsbegränsningen gjorde vi endast en sammanfattning av 

intervjuerna samt en enklare transkribering. Ljudfilerna finns kvar fram till att arbetet är klart 

och godkänt (Bell, 2006, s. 66). Vid databearbetningen använde vi oss av olika kategorier för 

att underlätta struktureringen av resultatet, vilket är grundade på våra intervjufrågor.   

 

Intervjuer kan leda till en skevhet i resultaten. Enligt Bell (2006, s. 167) är skevhet eller bias 

en omedveten påverkan som intervjuaren gör. Detta beror på att det är människor som gör 

intervjuer och inte maskiner. Ifall intervjuerna görs av flera personer ökar risken för skevhet 

vilket vi har haft i åtanke. Detta har vi försökt lösa med att utgå till stor del från våra 

intervjufrågor och hålla oss kring den strukturen. Andra faktorer som kan leda till skevhet i 

resultaten är ifall intervjuaren är starkt engagerad i ämnet som kan leda till att vissa delar av 

resultatet endast lyfts fram.  

 

4.5 Reliabilitet  

Det finns olika aspektet att tänka på vid intervjuer om människors åsikter. Respondenten kan 

nyligen ha blivit påverkad av en händelse, sett eller läst något. Därför kanske svaren inte blir 

identiska om respondenten får göra om exakt samma intervju vid ett senare tillfälle. 

Reliabilitet är måttet på hur säkert resultatet är vid olika tillfällen (Bell, 2006, s. 117). Vårt 

självständiga arbete är i så pass liten omfattning är det är svårt att säga hur hög reliabiliteten 

är. Eftersom vi dessutom har gjort intervjuer om förskollärares personliga inställning till 
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specialpedagogik så är chansen stor att de ändrar sig under tid.  

 

4.6 Arbetsfördelning  

I vårt arbete har vi valt att ansvara för olika rubriker, men att vi tillsammans har haft ett 

gemensamt ansvara att komplettera varandras delar. Vi ansvarade för 3 intervjuer vardera, detta 

innebar även att skriva resultatet för respektive förskolor. Marie hade huvudansvar för förskola 

ett, två, tre och Johanna för fyra, fem och sex. Johanna ansvarade också för inledning och Marie 

för den teoretiska utgångspunkten. Båda skrev tidigare forskning, men ansvarade för olika 

underrubriker. Johanna skrev den första delen samt om styrdokument, inkludering och exkludering 

och Marie skrev om de specialpedagogiska insatser, indirekt stöd, direkt stöd, barn i behov av 

särskilt stöd och miljö. 

 

Under metod delen skrev Johanna urval och datainsamling och Marie om procedur, 

databearbetning och reliabilitet. I resultatdelen ansvarade vi förutom att kort sammanfatta våra 

intervjuer se till att det höll en röd tråd, Johanna skrev om specialpedagogiska verktyg och stöd, 

respondentens tankar kring styrning och organisation och om respondentens egna tankar kring 

specialpedagogiska insatser. Marie skrev om specialpedagogiska arbetssätt, metod och material, 

uppfattningar kring föräldrasamverkan. Vi valde att ha samma system med diskussionen där 

skrev Johanna första delen, det vill säga inledningen och specialpedagogiska insatser medan 

Marie skrev om olika former av stöd samt om miljön. Slutsatsen och arbetsfördelningen valde vi 

att skriva tillsammans. Dessa ansvarsområden hade vi till vårt utkast, vi har tillsammans gått 

igenom hela texten. 

5. Resultat 

5.1 Specialpedagogiska verktyg och stöd 

På förskola 1 ligger ett stort fokus på integrering. När varken vikarier eller föräldrar kan lista 

ut vilka av barnen som har extra stöd menar respondenten att de har lyckats med integreringen 

som är en av deras grundpelare i verksamheten. Förskolan har en gång i månaden handledning 

med en specialpedagog. 

 

På förskola 2 lyfter de att det specialpedagogiska stödet ligger hos de barn som har en 

diagnos. Det specialpedagogiska materialet är till för de barn som gjort en utredning och har 

en diagnos. Även denna förskola framhäver samarbetet med barnhabiliteringen och att de kan 
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bidra med material som är anpassat för barnets behov. 

 

Respondenten på förskola 3 menar att det specialpedagogiska arbetet kan vara två skilda 

saker. Det ena kan vara att förskolläraren observerar att ett barn behöver extra stöd och sätter 

in stöd för barnet, detta sker alltså direkt i verksamheten och går inte genom chef eller annan 

professionell yrkesgrupp. Det andra specialpedagogiska stödet är att en utredning görs på ett 

barn eller att ett barn har diagnostiserats, här sker det ett samarbete med annan professionell 

yrkesgrupp som hjälper till med stödet, exempelvis barnhabiliteringen eller resursenheten. 

Respondenten menar att det specialpedagogiska arbetet alltså inte behöver skilja sig så 

mycket från det traditionella arbetssättet, det kan vara exakt samma sak. Det är syftet som 

avgör om det är specialpedagogik eller inte, till exempel om man arbetar med språkutveckling 

i barngruppen, men har ett barn som behöver extra stöd i det och väljer att forma aktivitet 

utifrån detta barn, så blir det ett specialpedagogiskt arbetssätt och stöd.  

 

 På förskola 4 kan stödet variera mellan en resursperson till placering av barn. Respondenten 

hade också en nära kontakt med habilteringen som kan ge personalen stöd. 

 

Förskola 5 har en specialpedagog kopplad till förskolan som de kan ringa vid frågor och oro 

kring vissa barn. Specialpedagogen kommer även på besök och ger stöd och handledning. På 

avdelningen talar de mycket med varandra om vissa barn. De har även varit i kontakt med en 

logoped kring funderingar vid språkförseningar.  

 

Förskola 6 har också en specialpedagog kopplad till förskolan. Specialpedagogen samverkar 

med chef, föräldrar och personal. Ibland sitter specialpedagogen med vid möten med föräldrar 

för att förklara och vara ett stöd för personalen. När personalen upptäcker ett barn i behov av 

stöd så konsulterar personalen med förskolechefen vilket typ av stöd som ska sättas in. 

Respondenten berättade att de ofta sökte extra stöd när personalen inte kände sig tillräckliga 

och att de inte kan lösa situationen själva. Oftast kallas specialpedagogen ut då och ger 

personalen lite nya infallsvinklar och arbetssätt. Efter mötet med specialpedagogen gör 

personalen en utvärdering kring arbetssättet. 

 

Sammanfattning: 

Hur förskolorna ser på stödet varierar, vissa ser det specialpedagogiska stödet som ett 

arbetssätt som används till de barn som har gjort en utredning och har en diagnos. Andra 
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förskollärare menar att det specialpedagogiska stödet också kan innebära att man som 

pedagog upplever att ett barn behöver extra stöd. Många av förskolorna väljer att lyfta fram 

samarbete med habiliteringen och att stöd ges från annan professionell yrkegrupp så som 

specialpedagog. En av förskolorna väljer att lyfta fram vikten av att integrera barnet och att 

inte kunna se vem det är som är i behov av stöd är ett tecken på lyckad integrering enligt dem.  

 

5.1.1 Specialpedagogiskt arbetssätt, metod och material 

Förskolläraren på förskola 1 menar att barn är individer med olikheter, därför kan inte ett stöd 

se lika ut för alla barn utan måste anpassas utifrån varje enskilt barn. Ett vanligt 

förekommande specialpedagogiskt material som används på avdelningen är bildscheman och 

kommunikationsbok. Kommunikationsbok är ett sätt att förlänga förskolan till hemmet och 

vice versa.  De arbetar också med språkträning som både kan ske enskilt eller i mindre 

grupper. Respondenten förklarar även vilken betydelse små saker har, så som att ha en tanke 

med barnens placering, och att exempelvis vara strikta med vilka som inte ska vara i samma 

grupp. Detta är något som underlättar i verksamheten. Respondenten påpekar att detta är 

problematiskt i delaktighetsprincipen, men menar att det viktigaste är att det skapas en 

trygghet och att barnen har roligt med varandra. Bilder används som ett stöd i verksamheten 

och arbetssättet med bilder varierar. 

 

Andra metoder respondenten berättar om är tecken som stöd. De använder tecken som stöd till 

både samlingar, sånger, sagor och sociala berättelser. I intervjun beskrivs även lekens 

betydelse som en viktig och betydande del eftersom barn lär sig mycket genom den. 

Avdelningen arbetar aktivt med att barnen ska få utveckla sin sociala kompetens. Den sociala 

kompetensen tränas bland annat med hjälp av bildspel, forumspel och sociala 

berättelser. Sociala berättelser är ett bra verktyg ifall det är något som har gått snett, där 

barnen kan få insikt i orsak och verkan. Avdelningen har en ökad personaltäthet och även 

mindre barn i gruppen, vilket är ett av deras största stöd och resurs. De får även stöd från 

habilitering och annan professionell yrkesgrupp bland annat i form av handledning från 

specialpedagog. 

 

På förskola 2 använder de sig också av tecken som stöd men inte i lika stor omfattning som 

förskola 1. Respondenten berättar att de arbetar med tecken som stöd om de har barn som 

behöver den formen av stöd och när tecken som stöd används blir det populärt i gruppen och 
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blir en tillgång för alla barn. De använder sig också av kontakt/ bilddagbok som används när 

kommunikation och återberättande är svårt i kommunikationen med föräldrarna. Stödet 

anpassas utifrån barnet och i nuläget ger de ett specifikt stöd till ett barn i form av egentid 

varje morgon. Bildschema är även ett stöd de använder sig av. 

 

Förskolan arbetar kontinuerligt med att göra barn delaktiga i hela samlingen och att hitta 

fungerande metoder. För tillfället fungerar det att ha barn i personalens knä, de har tidigare 

haft en stol som de fått från habiliteringen, som är anpassat för barnen. Stödet varierar över 

tid, det beror på vad som passar för just den perioden. När varken fokus eller orken finns så 

känner pedagogerna att det bara blir jobbigt och väljer då att ta ut barnet och göra något annat. 

Personalen letar efter nya strategier för att uppfylla deras mål som är att barn ska bli delaktiga 

i samlingen. Förskola 2 använder sig även av mer praktiskt stöd som att barnen får sitta extra 

nära flanosagan när den berättas då det finns ett barn med synnedsättning. Kommunen 

ansvarar för att märka ut hörnen på exempelvis bordet med tejp eller målar kanterna på 

sandlådan för att skapa tydligare kontraster.  

 

På förskola 3 använder de sig av olika former av specialpedagogiskt stöd. Det kan vara att en 

specialpedagog eller en psykolog kommer ut och observerar barnet och framförallt handleder 

personalen i exempelvis hur de ska bemöta barnet. Förskolan arbetar mycket med att hitta 

fungerande arbetssätt i verksamheten. Bygga hinderbanor är ett sätt de arbetar med för att 

stärka grovmotoriska svårigheter. Hinderbanan byggs utifrån vilka färdigheter barnet behöver 

utvecklas i. I detta sammanhang finns det en kontinuerlig kontakt med föräldrarna som i sin 

tur har kontakt med sjukgymnast. Förskolan arbetar också aktivt med språkstöd i barngruppen 

och på samlingarna använder de sig av språklekar, ljudlekar, och munlekar vilket gynnar hela 

barngruppen och inte bara barn som är sena i språkutvecklingen. De arbetar även med tecken 

som stöd. Barn som har en språkförsening med diagnos har pedagogen en tät kontakt med 

barnhabiliteringen som ger förskolan verktyg att arbeta med. Respondenten berättar att de har 

använt sig av lekträning för att arbeta på ett inkluderande arbetssätt där barnen fick leka i små 

grupper med stöttning av barn med hög lekkompetens. 

 

Förskola 3 använder mestadels bildscheman som är extra viktiga för de barn som har 

språkförseningar eller ADHD. Om stöd sätts in i hela gruppen eller enskilt beror på vad som 

är bäst för barnet, men förskolan strävar efter inkludering. Respondenten berättar att de inte 

har någon specialpedagogisk tanke med materialet de införskaffar, men att de finns ett syfte 
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med allt material. Förskolan försöker att inte ha för mycket material i rummen utan miljön ska 

vara enkel och ren. 

 

I intervjun på förskola 4 framkom det att barn med utåtagerande beteende är mest 

problematiskt enligt respondenten. Barn som slåss och förstör saker gör att andra barn kan bli 

rädda och inte vilja gå till förskolan. Om barnen är inneslutna kanske de vill hålla handen 

medan de går runt, sedan kan pedagogen pröva att integrera barnet i en liten grupp och stödja 

barnet i samtalet med frågor om vad barnet tycker och vill. Förskolan använder olika material 

för att stödja barn med svagheter i sin språkutveckling. Även fast materialet är gjort för vissa 

barn får alla barn använda och leka med det. Materialet förskolan utgår ifrån är ofta 

bildmaterial som barnen kan använda i sin kommunikation. Vid matbordet sitter det bilder på 

väggen ifall barnet vill be om något men inte kan ordet, då behöver barnet bara peka på 

bilden. En metod som genomsyrar verksamheten är lotsning. Lotsning enligt respondenten är 

att barnen får guidning under dagen, det kan vara i form av förklaringar av schemat eller få 

hjälp vid byten av aktiviteter. Barnen får hela tiden repetition av instruktioner och 

förklaringar, och det ska vara tydligt för barnen. När frågan om lotsning kommer upp svarar 

respondenten att det inte skulle fungera alls ifall de inte använde lotsning. Andra arbetssätt var 

att ha ett tydligt schema över dagen och veckan, barnen får genomgångar och påminnelser 

hela tiden om vad som ska hända. Dagen förklaras i bilder och egna fotografier, då blir det 

närmre barnet som kan relatera till bilderna förklarar respondenten.   

 

Förut fick förskola 4 inte resursperson för ett visst barn och då fick de kämpa enligt 

respondenten. När de inte har fått stöd har de försökt lasta av varandra och haft en pedagog 

som haft huvudansvar över det specifika barnet. Respondenten berättar att det är svårt att 

organisera verksamheten utan stöd men att de delar upp barnen i mindre grupper och tänker 

på hur de placerar barnen i olika aktiviteter.  

 

Förskola 5 arbetar mycket med delaktighet. Barn behöver kunna samspela och kommunicera 

med de andra barnen säger respondenten. Det kan skapa en otrolig frustration ifall barn inte 

kan kommunicera, därför är språkutvecklingen otroligt viktig menar respondenten. Den 

språkliga kommunikationen kan vara ett hinder och då behövs andra uttrycksmöjligheter för 

att kommunicera. Under veckoplaneringen kan de diskutera om det är vissa barn som behöver 

få stöd eller utvärdera det insatta stödet. Tyvärr räcker inte alltid arbetslagstiden till för att 

både planera verksamheten och diskutera barn i behov av särskilt stöd. De kan också rådfråga 
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andra avdelningar om de varit med om något liknande och hur de gått tillväga och arbetat med 

den typen av barn. Förskolan har kontakt med en specialpedagog som kan besöka förskolan 

för observation och handledning.  

 

Förskola 5 har även skapat ett eget material till ett barn med svag språkutveckling. Materialet 

är en bilderbok med tillhörande kort för att öka förståelsen av ord för barnet. Exempelvis 

finns det en bild på en blomma och då ska barnet matcha ihop kortet med en leksaksblomma. 

Pedagogen kan fråga: Kan du plocka ut blomman av de här bilderna? Alla barnen får ta del av 

materialet som skapats för ett visst barn. Barn gynnas av att få leka med bilder och pekböcker. 

Delaktighet i barngruppen är viktig, även självkänsla och identitet behövs för den egna 

förmågan för att kommunicera. De har gjort bilder på djur, fordon och bilder på barngruppen. 

Bilder på barnen är till för att ta reda på om barnet kopplar bilden på sig själv till sitt namn. 

Effekten av det här materialet är lite blandat, vissa dagar fungerar det jättebra och andra dagar 

inte så bra, berättar respondenten. Inom en snar framtid ska de även börja med tecken som 

stöd. Förskola 5 har en specialpedagog knuten till förskolan de kan kontakta för råd och stöd. 

 

Respondenten på förskola 6 berättar att de jobbar med barn i mindre sammanhang, i minskade 

barngrupper, placering eller gruppsammansättning. De jobbar med en tydlig struktur, fasta 

ramar, att barnen vet vad som förväntas av dem. Genom det arbetssättet berör det alla barn 

och inte bara barn i behov av särskilt stöd. Respondenten nämnde också hur viktigt det var 

med att inte hamna i en ond spiral där tillsägelser och nej är det enda barnet får höra. Därför 

pratar och tänker de mycket kring detta i arbetslaget, där barnsynen var också en viktig del i 

det specialpedagogiska arbetet. Förskolan har också en specialpedagog knuten till förskolan 

för handledning. 

 

Material de använder sig av är tecken som stöd. Förskolan har många barn som är efter i sin 

språkutveckling. Respondenten berättar att de även arbetar med bildstöd och har bland annat 

bilder för olika saker vid matsituationen. Respondenten berättar att bildstöden fungerar 

jättebra, barnen är väldigt snabba på att snappa upp det och de kan förmedla det de vill ha sagt 

utan att ha orden. Förskolan använder materialet till alla åldrar och alla barn. På avdelningen 

där respondenten jobbar ska de lära sig mer tecken och även börjar använda tecken som stöd i 

sånger.  
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Sammanfattning: 

Vi har sammanfattat stöden förskolorna använder i form av en tabell. Stöden har även 

kategoriserats i intern och extern hjälp. Antingen tar förskolorna hjälp inifrån verksamheten 

eller utifrån i form av handledning till exempel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöden som flest förskolor använder sig av är bildmaterial, habiltering och handledning av 

specialpedagog. Intressant är att de tre stöden som flest förskolor använder sig av, är två av de 

externa hjälper. Förskolorna anser att habiliteringen och handledning är två viktiga delar 

gällande barn i behov av särskilt stöd. Endast två av förskolorna använder sig av egengjort 

material. 

 

5.2 Respondentens tankar kring styrning och organisation 

På förskola 1 uttrycker de att det har blivit svårare att få en resursperson. Barn som är 

utåtagerande inom ADHD-spektra eller liknande får förskolan klara sig med deras 

yrkeskompetens. Med stora barngrupper är det svårt att hinna med alla barn och ge extra stöd 

till dem som behöver. Med mindre barngrupper hade det säkert fungerat, menar respondenten. 

Barnhabiliteringen är en frivillig insats som föräldrarna själva får söka hjälp av. 

 

När ett barn på förskola 1 behöver extra stöd utöver den vanliga verksamheten kan personalen 

meddela chefen att de vill att resurs- och kunskapscentret ska komma ut och observera. Oftast 

Material Antal förskolor Typ av hjälp 

Bildschema 3 Intern 

Kommunikationsbok 2 Intern 

Bildmaterial 6 Intern 

Tecken som stöd 4 Intern 

Habilitering 5 Extern 

Anpassa lokal/ miljö 2 Intern 

Handledning av spec.ped 6 Extern 

Egengjort material 2 Intern 
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kommer en specialpedagog till förskolan och gör en bedömning ifall barnet behöver 

extrainsatt stöd eller om personalen ska klara sig på sin egen kompetens. Förskola 1 upplever 

att stödet från habiliteringen är bra och att de har en god relation. I jämförelse med 

habiliteringen jobbar förskolan mer med barnen i grupper och tycker sig inte få sämre resultat 

för det, de strävar mot att barnen ska vara delaktiga i gruppen. Läroplanen är något som 

personalen arbetar kontinuerligt med i verksamheten. 

Förskola 2 ser det specialpedagogiska stödet som ett nätverk. Där möten sker med förskolan, 

föräldrarna och habiliteringen, och tillsammans jobbar de fram mål för barnet. Både hem och 

förskola får övningar att träna på tillsammans med barnet. Enligt respondenten får de snabbt 

kontakt med en specialpedagog och psykolog ifall de vill. Pedagogen får då samtala om sina 

egna upplevelser och därigenom få handledning och stöttning. Förskolan ser detta som ett 

positivt stöd, men att få resurs i form av stödperson är desto svårare. Det finns en liten peng 

som många vill ha. Respondenten på förskola 2 menar att i läroplanen finns det en del som 

handlar om varje barns rätt till att de ska kunna ingå och vara delaktig på lika villkor. 

 

Respondenten på förskola 3 berättar att de som privat förskola måste köpa tjänsterna av 

resursenheten. Tjänsterna kan vara i form av handledning eller att resursenheten kommer ut 

och observerar. Respondenten menar att allt inte går att förändra såsom förskolans struktur. 

Förskola 3 är avdelningslös vilket respondenten menar inte är den bästa förutsättningen för 

alla barn, det är bland annat många vuxna att knyta an till. När det handlar om större stöd är 

chefen den som bestämmer och tar beslut huruvida resursenheten ska kontaktas eller inte, 

chefen ansvarar även för att söka bidrag. Respondenten framhäver svårigheten att få 

resurspeng och att pedagoger bör klara sig med kompetensen de besitter. Däremot har 

förskola 3 inte upplevt detta som ett problem, respondenten upplever sig ha stabila 

barngrupper.  

 

Respondenten på förskola 3 förklarar vidare att läroplanen riktar sig mot hela barngruppen 

samt det individuella barnet. Själv anser respondenten att den enskilda individen jämfört med 

det specialpedagogiska avseendet är samma sak, individen är unik med sina behov och sin 

personlighet och detta oavsett om det är specialpedagogiska behov. Respondenten säger att 

alla barn har rättigheter och barn med ”svårigheter” menar respondenten nästan har större 

rättigheter. Barngruppen byggs underifrån från den “svagare” och detta skapar en tryggare 

och starkare barngrupp. 
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För att ansöka om extra stöd och resurser måste förskola 4 skicka en komplicerad 

ansökningsblankett till resursenheten på kommunen. Förskolan betalar en årlig avgift för att 

vara med i resursenheten. Förskolan tar kontakt med konsult och stöd inom kommunen som 

kommer ut och observerar hur läget är och gör en värdering. Föräldrarna måste vara med ”på 

tåget” och godkänna denna typ av ansökan. Det är lätt att få stöd och handledning av en 

specialpedagog, men om förskolan vill ha en resursperson är tillvägagångssättet svårare. 

Respondenten berättade för att lyckas få en resursperson så underlättar det ifall föräldrarna 

kontaktat vårdcentralen för en utredning. När förskolan har tillräckligt med information och 

material skickas ansökan in, det brukar ungefär ta sex månader från start till att en resurs 

beviljas. 

 

Arbetslaget kan själva välja ifall de vill ha kontakt och handledning av en specialpedagog på 

förskola 5. Om det rör sig om en resursperson måste chefen och styrelsen kopplas in eftersom 

det är ett föräldrakooperativ. Är det bara oro kring ett barn är det svårt att få hjälp. Det är svårt 

att sätta fingret på vad som är felet eller problemet men barnet är i behov stöd och hjälp. 

Tyvärr måste man bevisa vilket fel som barnet har för att få hjälp tyckte respondenten. 

 

Personalen på förskola 6 beslutar om mindre insatser och stöd som inte kostar pengar, som 

kan vara i form av tips från andra avdelningar. Respondenten berättar att det är svårt att få 

chefen att se deras perspektiv när denne har ett annat. Men det är viktigt att hela tiden gå 

tillbaka till sin egen organisation och arbeta över avdelningsgränserna. 

 

Förskola 6 konsulterar med förskolechefen av vad för typ av resurs som behövs som ibland är 

resursperson eller dela upp barnen i mindre grupper. Avdelningen tänker utifrån barnet och 

vad barnet behöver. När frågan ställdes om vad det är som gör att personalen vill ha extra stöd 

svarade respondenten att det berodde oftast på otillräcklighet hos personalen, och att 

pedagogerna känner att de inte räcker till, att de känner att de inte fixar det själva. 

Specialpedagogen är bra, denne kan komma med nya synvinklar och fräscha idéer. Därefter 

görs en utvärdering om det har fungerat. 

 

Sammanfattning: 

Det vi kan se genom intervjuerna är att när det handlar om större stöd, det vill säga när 

pedagogerna vill ha hjälp från andra professionella yrkesgrupper är det chefen som söker 
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stödet efter denne fått en “beställning” av förskollärare. Deras synpunkter kring samarbetet 

med habiliteringen varierar en del, vissa respondenter upplever att de är i sin ”egna bubbla”, 

någon är mer neutral och en annan ser denna instans som en enorm tillgång.  Resurshjälpen är 

också en del som förskollärarna lyfter upp. De uttrycker svårigheten att få resursperson som är 

i princip omöjligt. Det som skiljer kommunala och privata förskolor är att de privata 

förskolorna måste köpa tjänsterna av kommunen. 

 

5.2.1 Uppfattningar kring föräldrasamverkan  

Förskola 1 anser sig ha ett nära samarbete med föräldrarna, det upplever sällan något problem 

med samarbetet. När förskolan sätter upp en handlingsplan för barnet är föräldrarna delaktiga 

i denna process. Den ansvariga pedagogen skriver handlingsplanen, i den beskrivs alla 

situationer under dagen och vilka strategier som ska användas, hela förskolan ska ta del av 

handlingsplanen. Förskola 1 säger att en god föräldrasamverkan är viktig.   

 

I intervjun med förskola 2 berättar de att samarbetet med föräldrarna varierar, 

föräldrasamverkan kan i flera fall bli problematiskt då förskolan vill söka extra stöd medan 

föräldrarna motsätter sig detta. I dessa situationer menar respondenten att det viktiga är att se 

till att barnet har bra dagar, att den får lyckas och att det inte blir trakasserier och mobbning 

av barnet. Dessa situationer leder till en frustration hos pedagogen, de vill ge barnet något 

som de inte kan. Respondentens upplevelser är att de föräldrar som ofta står kvar i tamburen 

och är intresserade av förskolan ofta tar det lättare när förskolan vill sätta in stöd, många 

gånger har personalen hunnit skapa sig en uppfattning om dessa föräldrar. I ett arbetslag har 

personalen möjlighet att knyta an olika bra till olika föräldrar.  Förskolan har en skyldighet att 

alla barn ska kunna ingå oavsett behov eller föräldrar. En specialpedagog får alltid komma ut 

och observera, men inte på ett enskilt barn ifall föräldrarna inte godkänt det men förskolan 

kan ta ut en specialpedagog som observerar hela gruppen och hur man kan arbeta med den. 

 

Medan förskolläraren på förskola 3 har en väldigt positiv syn och erfarenheter gällande 

samarbete med föräldrarna och upplever att de aldrig har några problem med att föräldrar 

motsätter sig. Respondenten menar att förskolan aldrig ska klumpa ihop barngruppen som en 

enhet utan ska känna varje individ väl. För respondenten är det viktigt att känna barnen såväl 

att kunna veta hur barnet mår genom att se det på morgonen och veta hur barnet kan reagera i 

vissa situationer. Förskolan har bara fått positiv feedback och föräldrarana har varit 
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tacksamma för att de lyft problematiken. Respondenten menar att det är viktigt med en nära 

och god kontakt med föräldrarna. Föräldern ska alltid ha känslan wow vilket barn jag har. 

Personalen ska ha en positiv inställning gentemot föräldrarna och att hela tiden lyfta de 

positiva egenskaperna och göra svårigheterna underordnade tycker förskolläraren på förskola 

3 är viktigt.   

 

Föräldrar måste godkänna ifall förskolan vill ansöka om stöd på förskola 4. Vissa föräldrar 

vill inte se deras barns svårigheter och då berättar respondenten att de pratar väldigt mycket 

med föräldrarna även att visa och förklara kan göra det lättare för föräldrarna. Under 

intervjuen berättade respondenten om en förälder som inte höll med förskolan när de berättade 

om barnets svårigheter men ändå gick med på att kontakta habiliteringen. Men generellt 

reagerar de flesta föräldrar bra för de har också sett behovet. Vissa föräldrar kan bli lättade 

och gråta medan andra föräldrar vägrar och blir ilskna och undrar hur förskolan ens kan säga 

så om deras barn. 

 

Respondenten på förskola 5 tycker att de har en god relation till föräldrarna. Ibland kan 

föräldrar varken svenska eller engelska, då tar hämtning och lämning av barn längre tid 

eftersom samma sak måste förklaras på olika sätt och föräldrarna i slutänden kanske de ändå 

inte förstår informationen. Med dessa föräldrar blir den största delen av kommunikationen på 

utvecklingssamtalen. Det finns alla sorters människor men i de flesta fall går det bra. De har 

en öppen dialog med föräldrarna och ibland kan oron komma från föräldrarna som undrar ifall 

barnen beter sig på ett visst sätt på förskolan eftersom de kanske har börjat bitas hemma.  

 

Enligt förskola 6 är föräldrakontakten väldigt viktigt. De kan inte ta in specialpedagogen utan 

föräldrars godkännande. Vissa barn bete sig olika hemma och i förskolan. Barn som har olika 

svårigheter visar det i olika miljöer också säger respondenten. Ibland finns det förnekelse hos 

föräldrarna men att det viktigt att få med de på tåget. Respondenten betonar vikten av att 

tänka lika på förskolan och i hemmet samt att föräldrarna är delaktiga i det förskolan gör.  

 

Sammanfattning: 

En förskola upplevde sig aldrig ha problem med relationen och kontakten med föräldrarna. 

Utan föräldrarna var alltid positiva och tacksamma ifall pedagogerna lyfte olika svårigheter. 

Resterande förskolor tyckte att relationen till föräldrarna kunde variera. Generellt sett var 
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relationen god men ibland kunde vissa föräldrar förneka och bli arga ifall pedagogerna tog 

upp problem kring deras barn.  Två av förskolorna nämnde också föräldrarnas delaktighet i 

processen kring handlingsplanen för deras barn.  

 

5.3 Respondentens egna tankar kring specialpedagogik 

Förskola 1 beskriver vikten av att kroppspråket visar samma avsikt som språket och att 

kommunikationen är nära barnen. Vilka metoder som används är väldigt olika, pedagogen 

måste hela tiden se vilket barn som de har framför sig och pröva olika strategier. Erfarenheter 

är en viktig del och har en stor betydelse. Ett samarbete i arbetslaget där personalen är tajta 

och prestigelösa hjälper mycket i fråga om specialpedagogik och metoder, detta poängterar 

respondenten på förskola 1 som framgångsrikt i arbetet. 

 

Respondenten på förskola 2 menar att nyckeln till framgångsrik pedagogik är färre barn i 

grupperna. Respondenten tar även upp att en inkluderande skola är en väldigt fin vision men 

för att uppfylla detta måste det göras en satsning, det måste satsas politiskt med både pengar 

och resurser. För stora barngrupper leder till exkludering, då barn behöver stöd men inte får 

rätt till det och i förskolan ska barnen inkluderas menar respondenten. 

 

Kompetens och erfarenheter en förskollärare besitter menar respondenten på förskola 3 att de 

kommer långt med, att hela tiden göra observationer och se barnet. Förskolan integrerar oftast 

stödet i verksamheten, de använder exempel tecken som stöd och bildspel som är en hjälp till 

alla barn och de utgår alltid ifrån vad som är bäst för barnet. Genom att implementera 

specialpedagogiska metoder på avdelningar menar respondenten att när problematiken väl 

dyker upp, finns arbetssättet redan och att personalen kan undvika att vissa problem uppstår. 

De jobbar starkt med empati och att lyfta olikheter som något positivt och accepterat, de 

upplever inte att ett barn som har specialpedagogiskt stöd blir utpekat på något sätt. 

 

Förskolläraren på förskola 3 uttrycket att barnhabiliteteringen är helt fantastiska, där jobbar de 

bästa och de besitter en god kompetens. Habiliteringen erbjuder teckenkurser som alla på 

förskolan tagit del av och de har en mängd gratiskurser som är bra.   

Respondenten på förskola 3 menar att personalen ska våga söka professionell hjälp när ens 

kompetens inte räcker till, att våga erkänna för föräldrarna att de inte vet, men att ni skulle 

kunna kontakta BVC och möta en logoped som har den kunskapen inom det området. Här 
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läggs bristen då hos pedagogen och inte hos barnet, detta menar förskolläraren är en viktig del 

och utifrån detta syn- och arbetssätt har de fått en positiv respons från både barnsjukhuset och 

habiliteringen. 

 

Med den storleken på barngrupper idag behövs det mer stöd och hjälp tycker respondenten på 

förskola 4. Det behöver inte vara så stränga regler kring resurser för barnens skull. 

Resursenheten ”gråter om hur svåra reglerna är” och att de egentligen vill bevilja stöd men 

inte får på grund av reglerna. Barn med beteende- och utåtagerande störningar blir inte 

beviljade stöd, men resursenheten har börjat ge efter lite berättar respondenten. Respondenten 

berättar att hon tror att om stöd sätts in tidigt kan barnen klara sig och hantera sin diagnos. 

 

Om förskolor minskade sina barngrupper vid problem skulle det gå. Barnet ska vara 

integrerat, men i vissa sammanhang i lugnare grupper exempelvis äta i mindre grupper. 

Förskolan har ett bra system, alla är väldigt bra här, säger respondenten. Personalen ser 

problem och ser vad som ska göras. Respondenten berättar att om personalen ser att något 

barn eskalerar och kanske är nära ett utbrott kan det verka lugnande att dutta lite på barnet, 

och att bryta fokus innan något händer. Om barnet får ett utbrott så går personalen undan med 

barnet och förklarar vad som har hänt. Många gånger är barnen helt omedvetna om vad som 

hänt. Respondenten säger att de lär barnet hantera sina impulser. Barnen blir mer medvetna 

när de gått på förskolan, svarar respondenten. Intervjun avslutas med att respondenten berättar 

att alla barn har bra och dåliga perioder men att de har haft barn i behov av särskilt stöd som 

klarat sig utan stöd när de börjat skolan.  

 

När respondenten på förskola 5 fick frågan om det var något speciellt inom 

specialpedagogiken som intresserade svarade respondenten inte än. Den språkliga 

utvecklingen och att kommunicera tyckte denne var viktigt. Tecken som stöd var spännande 

och respondenten ville lära sig mer om detta, men tyckte att kunskapen och erfarenheterna 

inte var så stora än. Respondenten kunde utmana sig genom att utbilda sig mer om tecken som 

stöd, och menade att de kunde gå hur långt som helst inom ämnet då. Vid frågan om vad 

respondenten tycker fungerar svarade denne att tydlighet, rutiner, scheman och bildscheman 

underlättar för barnen. Även hur dagen ser ut i bilder. Övergångar från exempelvis lek till 

frukt är brytningspunkter som kan vara väldigt jobbiga för barn. Specialpedagogik är ett 

spännande område men samtidigt svårt och respondenten måste verkligen sätta sig in i det 
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vilket tar tid och engagemang. 

 

Förskolläraren på förskola 6 menar på att specialpedagogiken inte är en särskild del från den 

vanliga pedagogiken utan att de hör ihop. Alla barn har behov av någon typ av stöd. Även om 

du är hög eller låg presterande så behöver du stöd för att komma vidare säger respondenten.  

 

Sammanfattning:  

En av förskollärarna valde att framhäva att det var viktigt att integrera stödet och 

specialpedagogiken i verksamheten, medan en annan förskollärare talade mycket om reglerna 

kring stödansökningar. Två av respondenterna nämnde att många svårigheter skulle lösas med 

mindre barngrupper. De fria åsikterna är väldigt spridda bland respondenterna men några av 

tankarna som kom upp var bland annat kompetens hos pedagoger, samarbete i arbetslaget, 

kommunikation och tidigt insatt stöd. En av de intervjuade tyckte också att alla barn är i 

behov av någon typ av stöd.  

 

6. Diskussion 

 

Med detta arbete ville vi ta reda på förskolors specialpedagogiska verksamhet samt hur 

förskollärare ställer sig till detta ämne. Utifrån våra resultat har vi fått en inblick och en ökad 

kunskap kring ämnet och dess utformning i förskolan. Intervjuerna och den tidigare 

forskningen anser vi ha gett oss ett gott underlag för att ge svar på våra frågeställningar:  

 

Vilka specialpedagogiska verktyg finns? 

Hur tänker förskollärare kring användandet av specialpedagogik? 

 

Det är viktigt att vi som intervjuar har en kritisk syn till vårt eget arbete. Frågor kan ställas på 

olika sätt och genererar då olika svar. Vår ringa erfarenhet kring intervjustudier skapar en 

problematik huruvida resultatet ger en sann bild. Intervjuerna handlar till största del om 

förskollärarens egen uppfattning kring det specialpedagogiska ämnet vilket blir subjektiva 

åsikter, med hjälp av tidigare forskning ska vi försöka se samband och skillnader i litteraturen 

och intervjuerna. På grund av arbetets smala omfattning kan inte några vetenskapliga 

slutsatser dras kring resultatet utan enbart tendenser kring olika fenomen. Observationer hade 
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kunnat användas för att komplettera intervjuerna och fått en mer sanningsenlig bild av 

respondenternas svar (Bell, 2006, s. 158). 

 

6.1 Specialpedagogiska insatser  

Litteraturen använder inkludering som ett begrepp att använda i hela verksamheten som 

gynnar alla barn och stärker deras olikheter, medan respondenterna var mer positivt inställda 

till särskiljning av barn främst i form av uppdelning av barngruppen. I tidigare forskning 

beskrivs de specialpedagogiska insatserna i form av kategorier där barn i behov av stöd delas 

in i olika fack: (1) att alla barn är i behov av stöd, (2) barn med diagnos och (3) barn i behov 

av stöd utan diagnos (Sandberg, 2010, s. 50). 

 

Förskollärarna i våra intervjuer berättar om barn i behov av särskilt stöd och majoriteten var 

överens om att stödet är individanpassat och att det finns många olika typer av barn med olika 

specifika behov. En av respondenterna nämnde att alla är på sätt och vis barn i behov av 

särskilt stöd med betoning på alla, vilket vi tyckte var en intressant tanke då vid vidare 

eftertanke så behöver alla barn stöd i sitt lärande och utveckling men i olika grader. Samma 

respondent uttryckte också att specialpedagogik och den “vanliga” pedagogiken inte skulle 

delas in i två ämnen utan ses som ett gemensamt ämne. Respondentens tankar skulle kunna 

kopplas till det alternativa perspektivet då hen arbetar mycket med inkludering. Lindqvist 

(2013) menar att skolsystemet idag skapar ett parallellsystem kring specialpedagogiken och 

den traditionella pedagogiken, vilket hon menar skulle kunna vara en faktor till det 

exkluderande arbetssätt som vi kan se spår av i intervjuerna (Lindqvist, 2013, s. 185). 

 

Vi kan se tendenser av inkluderande och exkluderande arbetssätt hos respondenterna i form av 

internt eller externt stöd. Det interna stödet kan vara att förskolan tar hjälp från sin 

verksamhet, vilket kan vara i form av eget material, kompetens hos kollegor samt 

självreflektion. Externt stöd är hjälp utifrån så som specialpedagog, habilitering eller 

resursperson för att nämna några. I intervjuerna ser vi ibland en tvetydig åsikt kring dessa 

former av stöd hos förskollärarna. Vissa är väl medvetna om att de använder ett exkluderande 

arbetssätt men motiverar detta genom att argumentera att barnen behöver individuellt anpassat 

stöd.  Respondenten på förskola 2 sa att en inkluderande skola är en väldigt fin vision men att 

det måste satsas mer pengar och resurser samt att visionen inte går att uppnå om 

barngrupperna är för stora. 
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Utifrån stödtabellen på s. 21 som är ett sammandrag av det specialpedagogiska stödet, med 

utgångspunkt i det externa och det interna stödet har vi dragit paralleller till vår teoretiska 

utgångspunkt. Det vill säga det traditionella- och det alternativa perspektivet (Nilholm, 2005, 

s. 126). Vi upplever att exkludering är ett ganska laddat ord i förskoleverksamheten och att 

vissa respondenter inte vill förknippas med ett exkluderande arbetssätt och metoder. 

Respondenterna uttrycker att de arbetar med att inkludera barnen som ett mål. En av 

förskolorna anger också att stödet ges enbart till barn med diagnos, och detta skulle kunna 

tolkas som att de har ett exkluderande arbetssätt. Andra uttrycker istället att de i vissa 

situationer har gjort ett aktivt och medvetet valt att använda exkludering som en metod. Enligt 

respondenterna klarar vissa barn helt enkelt inte av en samvaro i den stora barngruppen med 

traditionell pedagogik, utan fungerar bäst i mindre sammanhang. Därav kan frågan ställas om 

hur illa det är att exkludera barn egentligen? 

 

Vår uppfattning är att litteraturen ofta framhäver exkludering som något negativt, medan flera 

av respondenterna menar att exkludering av barn är ibland den bästa metoden och ger en 

positiv effekt, samt skapar en trygghet hos barnen. Vi får upplevelsen att exkludering kan 

både vara positiv och negativ, men att detta beror på pedagogers medvetenhet. Enligt 

respondenterna kan exkluderingen innebära att det skapas en trygghet hos barnet, vilket ingår 

i förskolans strävomål (Lpfö 98/2010, s. 9). 

 

I litteraturen vi läst har det varit ganska svårt att få fram specifika metoder för förskolan, detta 

upplevde vi även var en svårighet i intervjuerna. Förskollärarna menade att det 

specialpedagogiska stödet varierar beroende på vem individen är, det kan vara allt från en 

enkel förändring i verksamheten till att få hjälp genom andra professionella yrkesgrupper. Ett 

stöd inte behöver vara speciellt stort för att det ska vara specialpedagogiskt, utan när ett 

arbetssätt utgår från ett specifikt barn, med fokus på att stärka personen, menar respondenten 

på förskola 3 att det blir ett specialpedagogiskt arbetssätt. Samtidigt kan det handla om större 

stöd då det handlar om utredning och diagnostisering. Specialpedagogiken finns till för att 

stötta alla. Intressant var att förskola 2 uttryckte sig att för att få tillgång till det 

specialpedagogiska stödet krävs det en diagnos hos barnet, denna syn kan vi se liknelse med i 

hur det sågs på specialpedagogik förr vilket kanske kan grunda sig i det traditionella 

perspektivet (Mohss, 2014, s. 75-76). Ett krav på diagnostisering eller utredning skapar ibland 

frustration hos våra respondenter. Respondenten på förskola 2 tycker att det är svårt att arbeta 
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med barn i behov av stöd men som av olika anledningar inte får det. Det gör det svårt för 

personalen att inte särbehandla barnen.  

 

Vi upplever att respondenten vill ge alla barn stöd men att det saknas kompetens, vilket 

Sandberg m.fl. (2010, s.45) poängterar genom att säga att personalens kompetens och 

värderingar formar deras förhållningssätt. Persson (2013, s. 110) väljer att framhäva att 

specialpedagogiken fungerar som ett komplement till den vanliga pedagogiken. Han menar att 

personalens agerande är beroende av pedagogernas kunskap om hur de ska bemöta barns 

olikheter. Han menar också att om pedagogerna får en ökad kunskap och medvetenhet kan de 

hitta metoder och strategier att bemöta barns olikheter utan att behöva sätta in stöd för de barn 

som har en diagnos, utan till de barn personalen upplever behöver extra stöd. 

 

Respondenterna berättar i intervjuerna att vid större beslut som kostar pengar måste chefen 

godkänna och informeras om detta. De flesta tyckte att chefen gjorde så gott den kunde och 

stöttade personalen, men en respondent i förskola 6 nämnde att chefen kunde ha svårt att se 

personalens perspektiv då den hade ett annat. I förskolans läroplan står det att det är 

förskolechefens ansvar att: “ förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en 

bra miljö och material för utveckling och lärande” (lpfö98/2010, s.16). Vi tror att 

meningsskiljaktigheter skulle kunna uppstå eftersom ett citat som detta kan tolkas olika 

beroende på personen som läser det.  

 

6.2 Stöd 

6.2.1 Olika former av stöd 

Under tidigare forskning tar vi upp Sandbergs och Norlings (2014, s. 52, 54) tolkning av stöd 

i form av kategoriseringen, indirekt och direkt stöd. Intervjuerna har hjälpt oss att få en bild 

över hur detta yttrar sig i verksamheten. Exempel på indirekt stöd i förskolan är pedagogers 

medvetenhet kring barns placering eller användandet av barn som en stöttepelare i 

språkträning eller lekträning.   

 

Förskolorna berättar att en viktig del i specialpedagogiken är att rannsaka sig själva och att det 

är något som respondenterna börjar med innan de söker stöd från andra professionella 

yrkesgrupper. Respondenterna försöker hitta lösningar och arbetssätt inom förskolans 



32 

 

verksamhet som skulle kunna vara ett alternativt perspektiv då pedagogerna inte ser 

problemet hos barnen utan i verksamheten och sin egen profession. Detta tolkar vi som ett sätt 

för pedagogerna att sätta in direkt stöd, pedagogerna uttalar sig däremot inte med konkreta 

exempel. Förskola 2 berättade att de arbetar med att lyfta de positiva sidorna hos barnet och se 

till att barnet får lyckas under dagarna även om förskolan blir nekad resursperson. Detta kan 

vi se hos Sandberg och Norlings (2014, s. 52-53) förklaring att uppmärksamma barns positiva 

sidor, som en del av ett direkt stöd.  

 

Lutz (2014, s. 198) skriver att förskollärare vill ha mer tid till att hantera svårigheterna och att 

de flesta ansåg sig ha god kompetens när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att de 

specialpedagogiska insatserna ska bli optimala krävs inte bara tid utan ett gott arbetsklimat, 

kunskap och tid till reflektion för att utvärdera verksamheten. Utifrån Lutz utsago kan många 

faktorer utläsas som påverkar den specialpedagogiska verksamheten. Våra respondenter 

nämner i intervjun vikten av ett gott samarbete och ett sammansvetsat arbetslag för att lyckas. 

Emellertid krävs det att förskolläraren är kompentent inom många olika områden vilket 

kanske kan leda till det ibland exkluderande arbetssättet med att särskilja barn och ta in hjälp 

utifrån. Med det är bara spekulationer för vi kan aldrig riktigt säkert veta. 

 

6.2.2 Om att inte få stöd 

Respondenterna menar att föräldrasamverkan är en avgörande faktor när det handlar om att 

söka stöd, i och med att föräldrarna måste godkänna ansökan. Föräldrar har rätt att vara 

delaktiga och närvarande i planeringen av det specialpedagogiska stödet, vilket står i 

Skollagen (2010, 9 §). Ena förskolan uttrycker en förtvivlan kring vissa föräldrar som vägrat 

godkänna förskolans förfrågan om extrainsatt stöd och där har personalen tvingats hitta 

lösningar i den egna verksamheten. En intressant tanke enligt oss är att förskolan enligt 

läroplanen ska klara sig utan yttre stöd vilket inte borde skapa förtvivlan hos personalen. Vad 

är det som gör att förskolepersonalen känner en sådan trygghet i externa stöd som skapar 

dessa känslor? En av anledningarna skulle kunna vara den bristfälliga kompetensen eller 

personalens tilltro till sin egen förmåga. Vissa likheter kan ses i litteraturen angående 

personalens kompetens och det specialpedagogiska stödet (Lutz, 2014, s. 198; Andersson & 

Thorsson, 2007, s. 62-63).   

 

Hur pedagogerna egentligen arbetar med de barn som blir nekad stöd tycker vi är en 
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intressant. Vissa respondenter ger nästan upp medan andra arbetar målmedvetet vidare. En 

respondent berättade att ifall föräldrarna nekar externt stöd får personalen se till att barnet inte 

blir ”trakasserat eller mobbat”, utan har lyckade dagar ändå. Detta exemplifierar Lutz (2014, 

198) och Andersson och Thorsson (2007, 62-63) genom sina tankar kring betydelsen av 

pedagogers kompetens som betydelsefull. Den bristande kompetensen upplever vi är en 

bidragande faktor till pedagogers beroende kring det externa stödet. Vilket skulle kunna bero 

på deras avsaknad av kunskap kring de interna stödens betydelse för inkludering. 

 

6.3 Miljöns betydelse  

Förskolans miljö behandlas ofta i läroplanen och därför tycker vi att det är viktigt att belysa 

ämnet även ur en specialpedagogisk synpunkt. Det står i läroplanen att arbetslaget ska: 

 

“samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” 

 (Lpfö 98/2010, s.11). 

 

Under tidigare forskning valde vi att ta upp miljön och dess betydelse för barns utveckling 

och lärande och betydelsen av miljön i samband med barn i behov av särskilt stöd.  Miljön 

innefattar både den fysiska och även den sociala. Respondenterna talade en hel del om den 

sociala miljön, men benämnde det aldrig som social miljö, utan pratade om begreppets 

innebörd. De talade om den sociala miljön i den bemärkelsen att pedagogerna strävar efter att 

hitta strategier för att inkludera barnen genom att försöka anpassa aktiviteterna utifrån barnen. 

Planeringen är en betydelsefull del samt samspelet och bemötandet i förskolans verksamhet. 

Genom att anpassa miljön, strategier och aktiviteter utifrån barnens behov och intressen kan 

det relateras till det alternativa perspektivet (Sandberg m.fl., 2010, s. 45). 

 

Den fysiska miljön beskrivs i intervjuerna att det finns delar pedagogerna inte alltid kan vara 

med och påverka. Pedagogerna kan vara med och påverka miljön i den bemärkelsen i vilket 

material som finns och hur möblering är, de kan däremot inte påverka förskolans utformning 

av lokaler och förskolans struktur. Som förskola 3 tog upp så är de avdelningslösa, vilket de 

inte kan förändra, utan får istället arbeta med att utveckla sin verksamhet. Miljön kan även 

försvåra barns utveckling och lärande samt den sociala interaktionen med omgivningen. 
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Förskolorna upplever vi överlag är medvetna om och har en strävan efter att utveckla sin 

miljö (Sandberg m.fl., 2010, s. 45). Ett av förskolans uppdrag är att: 

 

“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” 

 (Lpfö 98/2010, s.6). 

 

Det kan alltså bli lite problematiskt. Det spelar ingen roll hur mycket pedagogerna vill 

utveckla och anpassa miljön efter barnen, det finns hela tiden en begränsning i hur mycket de 

klarar av att göra. Barngruppens storlek är också en del av miljön. För stora barngrupper är ett 

problem som både författarna och respondenterna lyfter upp, men ett aktivt arbete med miljön 

kan alltså främja barn i behov av särskilt stöd barns utveckling och lärande (Sandberg m.fl 

2010, s.45; Björck-Åkesson, 2014, s. 33-34; Nilholm, 2007, s.45). Lutz (2014, s. 198) 

däremot menar att det inte spelar någon roll hur barngrupperna eller personaltätheten ser ut. 

Det viktiga enligt honom är att lyfta och förstärka den egna kompetensen som redan finns i 

verksamheten. Vissa respondenter vill ha extra stöd i form av resursperson medan andra 

belyser deras egna kompetenser, vi kan bara anta hur detta påverkar den specialpedagogiska 

verksamheten. Möjligen kanske verksamheten blir mer inkluderad ifall förskollärarna hellre 

fokuserar på sin egen kompetens istället för att jaga resurspersonal. Denna fråga tåls att 

fortsätta utmanas och diskuteras för att förskolan i slutändan ska bli en skola för alla?  

7. Slutsats 

 

Efter detta arbete har vi som studenter och blivande förskollärare fått nya insikter och 

tankegångar kring ämnet specialpedagogik. Bland annat har vi blivit varse om hur stort 

begreppet och synsättet inkludering är inom specialpedagogik. Vi har även fått oss en ny 

medvetenhet kring exkludering och hur det yttrar sig i verksamheten. Vi tolkar inkludering 

som en vision författarna vill ska genomsyra hela skolsystemet och i slutändan samhället 

(Persson & Persson, 2012, s. 19). Trots den goda visionen har vi också sett vissa tendenser till 

en komplexitet i begreppet att lyckas applicera den i verksamheten. Respondenterna berättade 

att ibland fanns det inget annat val än att dela barngruppen i mindre grupper, eller arrangera 

matsituationerna efter ett visst barn för att optimera barnets förutsättningar för utveckling och 

lärande. En av de större skillnaderna vi tyckte oss se är skillnaden i åsikterna kring begreppet 
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inkludering i förskolan. Forskarna och litteraturen beskriver en viss typ av inkludering med 

bejakning av olikheter medan respondenterna var mer inriktade på positiv exkludering så som 

barns placering, barngrupper, gruppsammansättning. Vi kunde ana en viss inställning till 

begreppet exkludering, många respondenter försvarade sitt handlande med argumentet att 

vissa barn inte annars fungerade, och att detta var det enda alternativet.  

 

 

Respondenterna säger att de försöker hitta lösningar i verksamheten samtidigt som de 

uttrycker en oro kring att inte få externa stöd. Detta kanske kan uppfattas paradoxalt eftersom 

förskolorna både använder inkluderande och exkluderande arbetssätt i verksamheten. Det är 

intressant hur förskolorna kan uppfattas som i stort behov av externa stöd och de jobbar 

väldigt hårt för att få det istället för att lägga krutet på den interna verksamheten. Vissa av 

förskolorna nämnde emellertid att de inte har några svårigheter med det specialpedagogiska 

stödet samt att kompentensen var god. Vi kan bara spekulera kring hur förskolor i samhället 

skulle se ut ifall flera resonerade som respondenten. Möjligtvis kanske verksamheterna skulle 

ha en mer inkluderande miljö som kan ta tillvara på alla barn och deras olikheter.  

 

I och med detta arbete har vi fått fördjupa oss i specialpedagogik, ett intressant ämne enligt 

oss. För oss har fördjupningen kring inkludering och exkludering gett oss nya kunskaper vi 

kommer kunna använda oss av i vår kommande yrkesroll. Denna undersökning har gett 

upphov till flera obesvarade frågor så som personalens tilltro till det exkluderande arbetssättet 

och deras syn kring det specialpedagogiska stödet, och vilka av deras stöd som är av intern 

och extern form. Dessa frågor skulle kunna leda vidare till ny forskning. 
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9. Bilagor 

9.1 Mejl till förskolorna  

 

Hej!  

 

Tack än en gång för Ert deltagande. Inför vårt kommande möte vill vi ge Er möjlighet att få 

läsa intervjufrågorna. Avsatt tid för intervjun är 30-45 min. Med Ert tillstånd vill vi gärna 

spela in intervjun. Ni och förskolan kommer vara anonyma. Materialet används för vårt 

självständiga arbete och intervjun kommer att raderas efter arbetet är klart. Ni får gärna ta del 

av vårt arbete sen, meddela det gärna så kan vi skicka ut kopia.  

Vi har bifogat ett dokument som innehåller syfte, frågeställning och intervjufrågor. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Marie Karlin och Johanna Wettervik 
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9.2 Intervjufrågor 

 

Namn, ålder, utbildning, fortbildningar, år av arbete 

 

Hur ser det specialpedagogiska stödet ut?  

Hur arbetar ni med specialpedagogik på er avdelning? Gärna konkreta exempel. 

I vilket sammanhang sätter ni in stöd?  

Har ni några speciella metoder?  

Använder ni något speciellt stöd? Exempelvis leksaker, PECS-bilder osv.  

Använder ni specialpedagogik i hela barngruppen eller enbart på enstaka barn?  

Hur tolkar ni och arbetar utifrån styrdokumenten? 

När sätter ni in stödet?  

Vem sätter in stödet? Vem bestämmer?  

Hur ser ert sammarbete ut med vårdnadshavare när det gäller det specialpedagogiska stödet? 

Hur ser du på specialpedagogisk verksamhet? 

Utifrån dina erfarenheter vad tycker du fungerar i verksamheten?  

Hur tycker du att det insatta stödet påverkar barnet?   

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 


