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Förord 

Vi vill tacka alla som varit med och deltagit i vår studie. Särskilt tack till alla som tog sig 

tid samt ville vara med och intervjuas från kommunerna Sigtuna, Sala, Östhammar och 

Uppsala. Utan er medverkan hade vi inte fått så mycket material och inte kunnat göra 

denna uppsats. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Marianne Tuominen, som är lärare vid institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet, för all respons och stöd 

samt hjälp att hitta material. 
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att få en inblick i den specialpedagogiska processen med 

utgångspunkt i förskolan, det vill säga de aktörer (förskollärare, förskolechef, 

specialpedagog och vårdnadshavare) som är med samt den samverkan som sker mellan 

aktörerna. Samtidigt vill vi synliggöra dilemman och samverkansproblem som kan uppstå i 

processen. 

För att kunna få en inblick i den specialpedagogiska processen har en fokuserad och 

kvalitativ intervju genomförts med elva informanter i olika kommuner i Mellansverige. 

Resultatet i denna studie visar vikten av en god samverkan och en fungerande 

implementering, men att det även förekommer dilemman och samverkansproblem. 

Den slutsats vi kan dra av denna studie är att arbetet inom specialpedagogiken inte är lätt 

eftersom det är många aktörer involverade vilket gör att processen blir väldigt omfattande. 

 

Nyckelord: Samverkan; Dilemman; Implementering; Barn i behov av särskilt stöd; Aktörer.  
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1. Inledning 

Som förskollärare står vi inför många utmaningar och en av dem är att hjälpa barn i behov 

av särskilt stöd. I vårt arbete som förskollärare anser vi att det är viktigt att ha kunskaper 

om hur vi kan arbeta för att hjälpa dessa barn. Vi vill utifrån denna studie få en utökad 

kunskap om den specialpedagogiska processen då vi anser oss få för lite av det i 

förskollärarutbildningen. Utifrån våra egna erfarenheter menar vi att det är viktigt att 

barnen redan i förskolan får det stöd de behöver för att underlätta övergången mellan 

förskola och skola. Lpfö 98/10 (s. 5) framhäver att ”förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande”, detta tar även Björck-Åkesson (2009, s. 18) upp då hon beskriver att 

förskolan ska ge barnen en god grund för fortsatt lärande inför skolgången, detta genom ett 

lustfyllt lärande i förskolan. Vi tycker det är väsentligt att förskolan arbetar på ett 

inkluderande sätt, men att utgå ifrån alla barns olika förutsättningar, det vill säga att det 

kan finnas barn som kanske inte klarar av att inkluderas i alla verksamhetens former.  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

kommer till uttryck i verksamheten samt se de olika aktörernas samverkan. Våra frågor 

lyder som så: 

 

 Hur ser samverkan ut mellan de olika aktörerna i arbete med barn i behov av 

särskilt stöd? 

 Hur går implementeringen till? 

 Finns det några samverkansproblem och dilemman? 

 Hur förhåller aktörerna sig till inkludering och normalitet? 
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2. Bakgrund 

I läroplanen för förskolan 98/10 står det följande: 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. 

Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika (Lpfö 98, rev 2010, s.5). 

 

I skollagen (kapitel 8, 9 §) står det följande om arbete med barn i behov av stöd: 

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 särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna. 

 

I Allmänna råd för förskolan (2013, s. 19) står det att man måste ta hänsyn till 

barngruppens storlek samt lämplig personaltäthet utifrån förskolans förutsättningar. Det 

som styr barngruppens storlek är hur vida behoven ser ut på förskolan. Det ser inte ut på 

samma sätt på alla förskolor, utan det varierar beroende på behovet av resurs och 

förskolans förutsättningar ser ut. Även avdelningar kan se olika ut, i de barngrupper där 

behoven är lite större kan man ha en mindre barngrupp eller kanske mer personal. 

 

I stort sätt finns alla barn representerade i förskolan idag, dock med undantag av vissa 

autistiska grupper, döva och gravt utvecklingsstörda barn. Det är i svenska förskolan 

vanligt med alla “typer” av barn, det mäts till att 98 % av alla “typer” av barn är 

representerade i ordinarie förskolegrupper, jämfört med cirka 60 % i USA (många barn 

finns under särlösningar i USA). Vilket betyder att barn med speciella behov i Sverige 

oftare kommer in i den ordinarie förskolegruppen än att ha särlösningar (Lutz, 2013, s. 23).  
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I en studie som gjort med förskolor i två län i Sverige var det 9000 barn på 571 

förskoleavdelningar. Personalen på dessa förskolor uppgav att cirka 20 % av barnen var i 

behov av särskilt stöd. vid en gruppering av dessa barn kom personalen fram till att cirka 4 

% av barnen hade identifierade funktionshinder som exempelvis autism, Downs syndrom 

och CP-skada. Cirka 16 % av barnen hade inte något identifierat funktionshinder, de blev 

kallade gråzonen och de barnen behövde stöd för att klara dagen på förskolan. Deras 

svårigheter var kopplade till talet, språket och samspel med andra barn (Björck-Åkesson, 

2009, s. 20-21). 

 

Barn med speciella behov är precis som alla andra barn. Som andra barn har de olika 

personligheter, de har även olika intressen och väldigt olika utseende. Alla barn har olika 

förutsättningar beroende på den familj barnet växer upp i och vart de bor. Gemensamt för 

barn i behov av stöd är att de har svårt att bearbeta information som ett ”normalt” barn 

förstår och kan bearbeta snabbt och enkelt. De barnen har även vårt att ta till sig och 

tillämpa ny kunskap (Granlund, 2009, s. 147). 

 

2.1 Specialpedagogikens definition 

I Vetenskapsrådets artikel från 2007 citerar författaren Rosenqvist (2007, s. 37) Perssons 

definition om specialpedagogik, vilket lyder: 

Att försöka sig på en generell definition av termen specialpedagogik eller 

specialpedagogiska behov är .. //.. svårt. Vad i emellertid kan konstatera är att 

specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte 

bedöms räcka till.  

Persson (2007, s.52) framhäver i Vetenskapsrådet att specialpedagogik kan definieras som 

de speciella åtgärder som sätts in i verksamheten för att hantera de barn som avviker från 

det ”normala”. 
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I Skolverkets publikation “Förskola i brytningstid” (2004, s. 109) står en definition av barn 

i behov av stöd som Socialstyrelsen skrivit: 

En betydligt större grupp utgörs av de barn som har mer diffusa och svårtolkade problem. 

Det kan gälla barn med olika typer av funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser med 

biologisk bakgrund, exempelvis koncentrationssvårigheter och motorisk- perceptuella 

svårigheter, eller barn med språk- och talsvårigheter eller inlärningssvårigheter. Det kan 

också gälla barn med känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter samt barn som far 

illa.  

 

Barn som har ett fysiskt eller medicinskt handikapp anses utifrån Renblad och Brodins 

(2014, s. 387) definition vara ett barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara att ha 

svårigheter i exempelvis språk, koncentration och sociala färdigheter. 

Förskolans allmänna råd aktuella bestämmelser angående särskilt stöd beskriver att 

förskolechefen och arbetslaget bör tillsammans:  

 ”bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver, samt 

 kontinuerligt följa upp och utvärdera om stödinsatserna är endamålsenliga” 

(Skolverket, 2013, s. 30). Enligt Skolverkets publikation (2013, s. 31) framhäver de 

att det är viktigt med pedagogiska reflektioner kring utformandet av verksamheten 

när det gäller barnets behov. Det är väsentligt att man tar hänsyn till hur 

verksamheten behöver utformas men också det enskilda barnet. Då arbetslaget är 

det som arbetar i verksamheten bör utformningen göras i samverkan med 

förskolechefen.  

 

2.2  Kartläggning och åtgärder 

Vid planering av ett åtgärdsprogram utgår vi inte endast från de individuella 

förutsättningarna, vi måste även kunna se svårigheterna som bottnar i verksamhetens 

oförmåga att hantera variationen som råder. Risken med detta är att vi utgår ifrån ett 

kompensatoriskt och normerande synsätt på specialpedagogiska verksamheten. Det i sin 

tur kan lätt leda till segregering och särbehandling och kan skapa negativa konsekvenser 

för barns självkänsla och deras personliga utveckling (Fischbein, 2007, s. 24).  
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Vid planering och genomförande av en kartläggning om de svårigheter ett barn har måste 

vi se in i barnets vardagsmiljö, hur barnets vardag ser ut. De som deltar i kartläggningen är 

förskolepersonal, vårdnadshavare, eventuellt assistent och barnet (om barnet är gammalt 

nog att vara med). Det är viktigt att se vilka som barnen har kontakt med och de borde då 

delta i kartläggningen. Deltagarna i kartläggningen anses vara de som har den största 

kunskapen om hur barnets vardagsmiljö och barnets svårigheter ser ut.  De anses vara 

experter när det gäller barnet och vad som innebär problem för hen, de är också de mest 

kunniga när det gäller vilka mål som är mest rimliga för just det barnet. Specialpedagog, 

logoped eller kanske en barnläkare kan bidra med kunskap till kartläggningen kring barns 

svårigheter (Björck-Åkesson, 2009, s. 30). Det är genom kartläggning som man får reda på 

vilka svårigheter barnet har samt lyfta fram både möjligheter och hinder som finns runt om 

barnet, i omgivningen. Dock är det viktigt att se barnets utveckling och förändring som 

sker och därefter kan man återkoppla till kartläggningen för att se barnens aktuella behov 

(Sandberg & Norling, 2009, s. 51).  

 

Då en familj har ett barn i behov av särskilt stöd är samverkan mellan hemmet och 

förskolan väldigt viktig. Dels för att familjen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt 

och dels för att barnet behöver stimulans och delaktighet i barngruppen på förskolan. 

Vårdnadshavare är gärna med i beslutstaganden i relation till habiliteringsinsatser då 

många av dem påverkar barnets vistelse på förskolan (Ylvén & Wilder, 2009, s. 250). 

 

 

  



 

9 

 

3. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram olika forskares syn på specialpedagogik. De olika 

begreppen och perspektiven som tas upp kommer sedan att användas för att förklara och 

bearbeta resultatet.  

 

3.1 Specialpedagogiska studier 

Lutz (2009, s.30) och Palla (2011, s. 15) framhäver att det finns minimalt med forskning 

inom den specialpedagogiska ramen för förskolan, den mesta forskningen har riktat sig 

mot grundskolans specialpedagogik. Palla framhäver även att det behövs mer forskning 

kring just förskolans specialpedagogik. Renblad och Brodins (2014, s. 384) forskning visar 

att många barn i förskolan mår dåligt av olika anledningar, det menar pedagogerna i 

förskolan. Pedagogerna har sett en ändring i barnens hälsa nu gentemot hur det såg ut för 

några decennier sedan. Specialpedagoger jobbar i varje kommun som stöd och vägledare 

för personalen i förskolan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

 

Wilson i Renblad och Brodin (2014, s. 386) har belyst att barn som får stöd för sina behov 

tidigt i förskolan har möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Men det betyder 

dock inte att alla barn som får tidigt stöd utvecklas positivt. Vissa barn växer upp som 

“blommor” trots sina svårigheter. Det man absolut måste ta hänsyn till i detta arbete är att 

alla barn är unika och har helt olika förmågor och därför måste pedagoger lägga upp ett 

arbetssätt som passar alla.  

 

Sandberg m.fl. (2010, s. 45) säger att begreppet ”Children in need of special support” är 

svårdefinierad och samtidigt olik begreppen funktionsnedsättning samt diagnos. Enligt den 

studie de har gjort framhävs det att man inom Sverige har gett ett förslag att hellre använda 

sig av begreppet ”Children with difficulties in childcare”. Denna benämning påpekar att 

konstruktionen av barn i behov av särskilt stöd är flerdimensionell och att det inom 

förskolans miljö finns faktorer som kan påverka. Det speciella stödet i förskolan borde 

enligt studien syfta till den interaktion som sker mellan barn och miljö, det kan då behövas 

andra resurser som finns utanför förskolans verksamhet. 
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I Sandberg m.fl. (2010, s. 45) studie framhävs det också att svårigheter kan vara tillfälliga 

och kortvariga samt att alla barn kan behöva speciellt stöd någon gång under 

förskoleperioden. Barn som är i behov av särskilt stöd kategoriseras efter den typ av 

funktionsnedsättning de har. De kategorier som finns är försenad utveckling, 

hörselproblem, dövhet, synfel och språksvårigheter. Men det kan även vara medicinska 

kategorier som exempelvis allergier, astma eller diabetes.  

 

I det svenska skolsystemet har och är fortfarande idéen om ”en skola för alla” en 

tyngdpunkt inom skolan. Det har funnits en ambition om att lärandet ska ske tillsammans, 

oavsett den svårighet som finns, detta för att undvika segregering (Lindqvist & Nilholm, 

2013, s. 98).  Enligt Marström (2005, s.8-9) kan ”en förskola för alla” jämföras med ”en 

skola för alla”, att vi utifrån detta sätt se att skolan/förskolan måste organisera sin 

föreställning om hur ett barn ska vara inom verksamhetens ramar. Dessa föreställningar 

skapar då vad som anses normalt eller avvikande. Förskolans organisation, styrning och det 

sättet att göra avdelningarnas åldersfördelning kan ses bidra till att normaliseringen 

uppstår. 

 

Att förskolan är ett komplement till hemmet står skrivet, ibland räcker dock inte den 

kunskap som personalen på förskolan har för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Som 

förskollärare får vi endast en kort kurs om specialpedagogik och därför menar många 

förskollärare att deras kunskaper inte är tillräckliga för att hjälpa barnen i behov av särskilt 

stöd på bästa sätt. Det blir svårt bland annat vid samtal med föräldrar där pedagogen 

tvingas förklara barnets utveckling och vilket stöd man anser att barnet bör ha, vilket man 

kan sätta dit då man inte får bedöma barnen. När pedagogerna på förskolan inte har den 

kunskap/kompetens som behövs tar de hjälp av en specialpedagog. I kommunerna finns det 

specialpedagoger som är anställda för att ge stöd till förskolorna, komplettera där 

förskollärarna känner att de inte räcker till. Dock finns det för få specialpedagoger och 

därför frågar man sig om stödet är tillräckligt till de barn som behöver det (Renblad & 

Brodin, 2014, s. 386). Det är viktigt med ett nära samarbete med föräldrarna. Mest viktigt 

är det när man ska upprätta, utvärdera och stämma av handlingsplanen. En öppen dialog 

med föräldrarna är en bra dialog med kontinuerliga samtal om det berörda barnet för att 

kunna sätta in det bästa stöd som barnet behöver (Renblad & Brodin, 2014, s. 387-388).  
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I en studie gjord av Akalin m.fl. (2014, s.40-42) anser förskollärare att barn med särskilda 

behov ska inkluderas i den vanliga verksamheten, då detta gynnar dem. Men ett problem 

som uppstår är att förskollärarna anser sig själva ha otillräckligt med kunskap om 

inkludering i den praktiska verksamheten samt för lite kompetens när det gäller arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna i studien påpekar också att de känner sig i 

behov av kompetensutveckling genom kurser samt att få nya verktyg och metoder för att 

känna sig kompetenta nog att jobba med barn i behov av särskilt stöd. 

 

3.2 Samverkan  

Att samverkan mellan hemmet och förskolan ska ske i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd är inget nytt. Dock är det inte längre ett val för parterna att samverka, det är de ålagda 

att göra idag. Samverkan ses idag som en oundviklig arbetsform i detta arbete. De aktörer 

som ofta är med i denna samverkan är föräldrar, förskollärare men även de professionella 

som är bland andra: specialpedagoger, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och 

talpedagog. Dessa representeras från landstingets habilitering. Beroende på hur situationen 

ser ut och i vilket stödbehov barnet anses vara är en eller flera av dessa professioner 

inkopplade (Ottosson, 2009, s. 259, 264). 

 

Då specialresurser sätts in är det flera aktörer som är delaktiga i processen. Dessa aktörer 

är bland annat: förskollärare, förskolechef, specialpedagog, läkare, psykolog och eventuellt 

samordnare i kommun. En till betydelsefull aktör som är med i processen är 

föräldrar/vårdnadshavare då de kanske är den viktigaste aktören då de både kan initiera till 

utredningen samt måste ge sitt medgivande för att någon annan ska kunna starta 

utredningen/processen (Lutz, 2009, s. 62-63). 

 

Barns lärande i specialpedagogikens uppgift borde genomsyras ur ett inkluderande synsätt 

för att kunna skapa den bästa förutsättningen och möjligheten för barns lärande och 

utveckling (Von Ahlefeld Nisser, 2013, s. 246). 
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3.3 Det psykosociala perspektivet 

Inom det psykosociala perspektivet skrivs det om samspelet mellan individer och 

omgivningen. Detta perspektiv utgår ifrån att varje individ påverkas av det runt om en men 

att vi även har möjligheten att påverka det som finns omkring oss. Sker förändringar i 

individens omgivning påverkar det individen men även det individen gör påverkar 

omgivningen.  

Ett psykosocialt perspektiv innebär att omgivningen både kan möjliggöra och omöjliggöra 

individens utveckling. Inom ett psykosocialt perspektiv ser man på barnen på följande vis:  

 ”att förstå vilka faktorer i omgivningen som kan möjliggöra alla barns och 

ungdomars utveckling, 

 att förstå vilka hinder som kan finnas för att barn ska kunna utvecklas på ett 

gynnsamt sätt,  

 att förstå vikten av relationer och kontinuitet” (Skolverket, 2002, s. 52-53). 

 

3.4 Det kompensatoriska och kritiska perspektivet 

Enligt Nilholm (2007, s.11-24) innehåller specialpedagogiken både en positiv och en 

negativ sida, det är här det kompensatoriska och det kritiska perspektivet kommer in. 

 

Nilholm (2007, s. 14, 25 f.f.) påpekar att specialpedagogikens positiva sida kan utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv beskriva ett arbetssätt som kartlägger individens problem, för 

att sedan kunna anpassa och skapa situationer som passar individens behov. De problem 

som identifieras hos individen kompenseras därefter genom olika metoder och åtgärder 

som kan hjälpa och stödja. Enligt Lutz (2009, s.31) är dock det kompensatoriska 

perspektivet ett synsätt som gör att man endast ser att problemet och svårigheten ligger hos 

barnen, man tar sällan verksamheten och dess utformning i åtanke.  

 

När det gäller specialpedagogikens negativa sida så gör det att man utifrån Nilholm (2007, 

s.11-14, 64) kan se det ur ett kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet kom till som ett 

motstånd mot det kompensatoriska, motståndet gjordes då man tyckte att det 

kompensatoriska perspektivet på något sätt pekar ut barnen som onormala och att de 

plockas ut från den resterande gruppen. Med det kritiska perspektivet vill man göra om 

specialpedagogiken till något som inte urskiljer eller pekar ut de olika individerna med 

behov. Utifrån Lutz (2009, s.16) beskrivning av det kritiska perspektivet så handlar det 
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också om att de val som görs individuellt begränsade utifrån de maktstrukturer som finns i 

vårt samhälle.  

 

3.5 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet förklaras av Nilholm (2005, s.131) på ett sådant sätt att det handlar 

om de dilemman som går att möta i exempelvis olika valmöjligheter eller olika 

målkonflikter. Här finns det ingen direkt lösning på hur vi bäst borde handla. Nilholm 

(2005, s.131) påpekar också det dilemma som kan förekomma inom utbildningssystemet, 

där barnen ska ges samma utgångspunkt i undervisningen, men vi måste ändå utgå ifrån 

alla barns olikheter, erfarenheter, förutsättningar och kunskap för att skapa den bästa 

lärandesituationen för det enskilda barnet. 

 

3.6 Inkluderande och integrerande förhållningssätt 

Genom att inta ett integrerat förhållningssätt anses det vara det “avvikande” barnet som 

ska anpassa sig till den befintliga miljön eller utformning av verksamhet. Barnen placeras i 

verksamheten och de i behov av särskilt stöd är de som ska anpassa sig till den befintliga 

miljön och utformningen (Ahlberg 2013, s.26-27; Nilholm 2007, s.90).  

 

Där man utgår ifrån ett inkluderat förhållningssätt är det verksamheten som ska ändras 

efter det behov som barnet/barnen har. Det ska skapas en miljö där allas olikheter ska 

bemötas och accepteras samt att utgå ifrån allas lika rättigheter och värde. Alla har rätt till 

att närvara och vara delaktiga i verksamheten (Ahlberg 2013, 26-27; Nilholm 2007, s.93). 

 

3.7 Normalitet och avvikande 

Normalitet anses enligt Lutz (2009, s. 16-17) vara ett svårt begrepp att definiera då det 

finns olika kunskaper inom de gränsdragningar som görs vid detta begrepp. Lutz (2009, 

25-26) skriver om olika sätt att se på normalitet och två av dessa är:  

 Statistisk normalitet vilken menar att det ”normala” är ett tillstånd som delas av 

majoriteten av människorna. 

 Normativ normalitet vilken innebär att värderingar ligger till grunden för 

normaliteten, detta under en viss tidpunkt.  
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Normalitet definieras ofta i relation till normen av vad som är ”normalt” eller vad som 

är “rätt” beteende samt vad barnen förväntas klara av i relation till deras ålder eller 

mognad (Lutz, 2009, s. 135, 169). 

 

Bartholdsson (2007, s.13-14) belyser att normalitet är ett begrepp som beskriver vad som 

kännetecknar det “rätta” och hur det borde vara. Hen menar också att normaliteten är 

knuten till socialisationen, en social identitet som skapas i relationer till andra individer. 

Markström (2005, s.34-35) beskriver också att normaliteten skapas i den sociala 

interaktionen, även det som ses som avvikande syns i denna interaktion. Avvikande 

beteenden eller egenskaper framkommer och skapas i de traditioner, vanor och normer som 

vi har. Hen påpekar att det som anses normalt eller avvikande är sammanlänkat till vad 

som förväntas och är eftertraktat i den sociala situationen. 
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4. Metod 

När vi började läsa in oss på ämnet ansåg vi direkt att intervju var rätt metod att använda 

och att intervjua olika yrkeskategorier som alla är delaktiga i den specialpedagogiska 

processen därav skapade vi olika frågeformulär (se bilaga nr 1-3). Att få personer som ville 

vara med i intervju för studien var inte svårt eftersom många vänliga själar ville vara med.  

 

4.1 Urval 

Intervjuerna genomfördes med två specialpedagoger, två förskolechefer, två 

vårdnadshavare samt fem förskollärare. Vårt mål var att intervjua två informanter från 

varje grupp men förskollärare var väldigt intresserade av att delta i studien därför har vi 

fem informanter representerade från den gruppen. Detta för att se vad de olika aktörerna 

har för roll i den specialpedagogiska processen och hur alla aktörerna hänger samman. Alla 

informanter har valts ut genom kontakter som vi skapat under vår utbildning, här har det 

även skett en ”snöbollseffekt” då våra kontakter har hjälpt oss vidare med ytterligare 

informanter.  

Våra informanter kommer från kommunerna Sala, Uppsala, Östhammar och Sigtuna som 

alla ligger i Mellansverige. Gemensamt för förskollärarna, förskolecheferna och 

specialpedagogerna är att de har minst tio års erfarenhet av att jobba i förskolan.  

 

4.2 Datainsamling 

För att samla in forskningsmaterial är intervju en av de mest använda metoderna, då vi 

frågar och samtalar med människor. Dock finns det många olika typer av intervjuer, 

exempelvis samtalsintervjuer, djupgåendeintervjuer, kvalitativa samt kvantitativa 

intervjuer och intervjuer med öppna frågor. Vilken form av intervjuundersökning vi väljer 

att använda beror på vilket ämne den handlar om och hur vi planerar för den. Det vi i detta 

arbete gör är en informationsundersökning vilket betyder att vi vill få fram hur 

specialpedagogiska processen faktiskt går till i den verkliga verksamheten (Esaiasson m.fl. 

2012, s. 227). 
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Som metod har vi valt att genomföra intervjuer för att få in datamaterial till vår studie. Den 

intervjuform vi använt oss av är en så kallad kvalitativ och fokuserad intervju. Genom en 

kvalitativ intervju (se bilaga nr 1-3) får vi komplexa och innehållsrika svar då vi ställer 

raka och enkla frågor (Trost 2010, s.25). Genom att vi också har en fokuserad intervju 

innebär det att vi har ramar och färdigutformad struktur, detta gör då att analysen av 

intervjuerna blir mycket enklare att göra (Bell 2006, s.162).    

 

4.3 Utförandet 

Vi valde ut elva personer att intervjua. Vi fick deras medgivande om att vara med i studien 

och även medgivande att spela in, detta för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på 

intervjun igen om vi känner att vi missat något. Vi spelade in men en mobiltelefon som 

endast användes för detta. Inför varje intervju började vi med att säga att intervjupersonen 

när som helst kunde avbryta intervjun om de inte ville medverka längre. Viktigt med 

intervju som metod är att man är beredd med frågor i det ämne som ska undersökas. Vi 

hade också en del följdfrågor som vi använde oss av om det behövdes. Under intervjuns 

gång kom vi på andra bra frågor som vi ställde till informanten. Det finns dock en negativ 

sida med intervju och det är att det tar lång tid beroende på de svar man får och det krävs 

även en viss förberedelse i och med att vi måste skapa frågorna samt läsa in sig på ämnet 

(Bell, 2006, s. 157).  

En av förskollärarna intervjuades i form av en telefonintervju där hen angav sina svar. 

Varför det blev en telefonintervju var för att informanten själv ansåg att det var långt att 

åka för en intervju. En telefonintervju är en form av intervju som kanske inte är den mest 

lämpligaste formen eftersom den inte ger möjlighet för mer djupgående frågor och svar 

(Trost, 2010, s. 42). De andra tio intervjuerna som genomfördes med specialpedagoger, 

förskollärare, förskolechefer och vårdnadshavare ägde rum på förskolor eller på annan 

lämplig plats. Det är dock viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg och att hen 

vet att vi utgår ifrån konfidentialitet, det vill säga att vi använder det som sägs endast till 

ändamålet och ingen ska få reda på vem personen är samt vad hen sagt (Trost, 2010, s. 61). 

Alla elva intervjuer tog ca 20-40 minuter att genomföra.  
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4.4 Etiska aspekter i metoden 

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till informantens önskemål och behov, som 

innebär även tid och plats. Det är även viktigt att informera informanten om 

konfidentialitet och anonymitet innan påbörjad intervju. Dessutom är det viktigt att vi 

innan intervjun meddelar ungefär hur lång tid det kommer ta. I situationen är det den som 

blir intervjuad som bestämmer och hen kan avbryta närsom (Bell, 2010, s. 169). 

I den metod vi använt oss av finns det vissa etiska aspekter som vi måste ta hänsyn till och 

dessa fyra är följande: 

Informationskravet som innebär att forskaren ska informera om syftet med studien till de 

berörda. Samtyckeskravet som menas med att de berörda måste ge sitt samtycke och 

godkännande. Konfidentialitetskravet som betyder att de som deltar i studien ska skyddas 

från obehöriga. Och till sist har vi nyttjandekravet som innefattar att man som forskare 

endast ska använda materialet i den avsedda studien (Vetenskapsrådet 2002, s.7-14). 

I utförandet av de intervjuer vi gjort har vi följt dessa fyra etiska aspekter.  

 

4.5 Arbetsfördelning 

Vi sökte artiklar och annan relevant litteratur var för sig men gick igenom det vi hittade 

tillsammans. I arbetet med textens bakgrund och litteraturöversikt/tidigare forskning har vi 

haft delvis olika ansvarsområden men i stort sett har vi tillsammans bearbetat all 

information. Vi har på varsitt håll letat efter personer att intervjua men när intervjuerna väl 

var bokade genomfördes dem av båda. Vi bestämde oss tidigt att en skulle vara den som 

ställde frågor och den andra var den som skulle anteckna. Vi testade båda delarna men 

insåg snabbt att det fungerade bäst när Delinda ställde frågor och Kristine skrev 

stödanteckningar. När det väl kom till transkriberingen gjorde vi sju tillsammans och de 

övriga fyra delade vi upp och transkriberades på varsitt håll. Vad det gäller resultat och 

avslutande diskussion har vi skrivit och diskuterat gemensamt.  
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultat från de intervjuer vi genomfört, från intervjuerna så har vi hittat 

gemensamma teman som sedan har blivit våra underrubriker. Dessa teman kopplas till våra 

frågeställningar som löd: 

* Hur ser samverkan ut mellan de olika aktörerna i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd? 

* Hur går implementeringen till? 

* Finns det några samverkansproblem eller dilemman? 

* Hur förhåller aktörerna sig till inkludering och normalitet? 

 

5.1 Samverkan 

Utifrån alla våra informanters svar ses samverkan som en stor och viktig del i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd. De framhäver också vikten av att ha samtal kontinuerligt med 

vårdnadshavare, detta är något som måste ske för att förskolläraren ska kunna tillgodose 

barnets behov och det krävs medgivande från vårdnadshavare för att processen ska kunna 

påbörjas. Förskolechefens uppdrag i arbetet är att se till att barnen får det stöd de behöver, 

som också står i Skollagen (kap 8, 9 §).  

 

Inom den kommunala sektorn finns det specialpedagoger, som arbetar för förskolans 

personal, som kommer ut och handleder samt gör observationer. I landstingets habilitering 

arbetar specialpedagogerna på uppdrag för barnet samt dess vårdnadshavare, de kommer ut 

och gör besök i barnets närmiljö, där det behövs. Vårdnadshavarnas syn på det hela är att 

det finns en god samverkan mellan de olika aktörerna men menar också att det kan 

förekomma dilemman.  

 

Förskollärarna i studien anser alla att det är bra och givande att arbeta i arbetslag då man 

kan vända sig till varandra, ge varandra feedback, synpunkter och stöd. Det är även bra att 

arbeta i arbetslaget då alla ser saken ur olika synvinklar. Alla förskollärare i studien menar 

att det är tryggt att ha en specialpedagog nära som kan vägleda då förskollärarnas kunskap 

inte räcker till. 
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5.1.1 Bearbetning 

Utifrån vår studie har vi sett att samverkan är en viktig del i den specialpedagogiska 

processen. Det är viktigt att samverkan mellan de olika aktörerna finns för att skapa en bra 

och god förutsättning för barnet. Ottoson (2009) påpekar att i dag så kan vi inte välja att 

samverka, det är vi ålagda att göra. 

I processen ska det finnas samverkan mellan förskolan och vårdnadshavarna, detta sker i 

form av utvecklingssamtal en gång varje termin, men det kan ske oftare om det behövs. 

Renblad och Brodin (2014, s. 387-388) säger att samtal med vårdnadshavare är viktig för 

att kunna sätta in det bästa stödet för barnet. 

 

5.2 Inkludering 

Enligt förskollärarna och cheferna ska barn i behov av särskilt stöd inkluderas i den övriga 

barngruppen, men vi måste ha i åtanke att jobba på ett sådant sätt att inga barn “faller 

mellan stolarna”. Vi måste även tänka på att alla barn är olika och kanske inte klarar av att 

vara i den stora barngruppen. 

En av specialpedagogerna uttryckte: ”Själv har jag jobbat med både från början, 

integrering som sedan blev inkludering, men man har också glömt bort att de har rätt till 

sitt egna lärande”.  

Enligt förskollärarna i studien så är det barnens behov som styr utformningen av 

verksamheten och miljön. Förskollärarna jobbar också på ett sådant sätt att den övriga 

barngruppen är med i arbetet vid speciella fall, exempelvis när de arbetar med 

språkutveckling.  

En av förskollärarna förklarade inkludering på detta sätt: ”Försöker få barnet att vara i 

barngruppen som alla andra. Bilder på hur dagen ser ut hjälper alla barn, det gör det 

tydligt för alla barn, inte bara det barnet. Underlättar för alla barn, så barnet inte känner 

sig utpekad”.  

En annan förskollärarna sa klart och tydligt att “det är aldrig fel på barnet utan den metod 

som man använder”, det hen menade med detta var att vi alltid ska granska våra egna 

metoder för det kan vara den som inte fungerar.   
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5.2.1 Bearbetning 

Från de svar vi fick kan vi tydligt se vikten av att jobba på ett inkluderande arbetssätt, som 

innebär att vi ändrar verksamhetens miljö efter vad barnen behöver, som också Ahlberg 

(2013) och Nilholm (2007) beskriver. Men även att, som läroplanen (98/2010. s, 5) 

framhäver, ser varje individs behov då vi lär och utvecklas på olika sätt. Det kan vara 

såsom en av cheferna sa, att det både är fördelar och nackdelar att inkludera barnet med 

särskilda behov i den övriga barngruppen. 

 

5.2.2 Normalitet och avvikande 

En av förskolecheferna framhäver ett dilemma i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

och det lyder som så “hur kan vi jobba med barn som behöver stöd så de inte blir någon 

särskild”. Med detta menar hen att det är svårt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

och samtidigt undvika att ge barnet en “stämpel”. 

 

Utifrån de intervjuer vi gjort kan vi tydligt se ett mönster av att förskollärarna och cheferna 

i verksamheten på något sätt försöker motarbeta begreppen normalitet och avvikande. 

Förskollärarna poängterar att de arbetar med en inkluderande metod, det betyder att de 

arbetar för att inte på något sätt särskilja barnet från övriga barngruppen. Här påpekar dock 

en av förskolecheferna att “alla ska inkluderas, på gott och ont. Jag kan tycka å ena sidan 

att det är bra, å andra sidan är det inte alla som fixar det”. 

5.2.2.1 Bearbetning 

Utifrån de intervjuer vi gjort kan vi se dilemman både med att motverka normalitet och 

avvikande men samtidigt arbeta på ett inkluderande arbetssätt. Vi anser, precis som 

Nilholm (2005) att det uppstår ett dilemma då man både ska se till det enskilda barnets 

behov och olikheter men samtidigt ge barnen samma utgångspunkt, detta beskriver han 

som ett dilemmaperspektiv. Vi menar också att det är svårt att motarbeta normaliteten då 

den skapas i den socialisation som sker på förskolan, som Markström (2005) skriver att det 

avvikande beteende skapas i de normer och vanor som finns.  
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5.3 Ekonomi och resurser 

Gemensamma svar från förskollärarna, specialpedagogerna och förskolecheferna är att det 

är förskolechefen som ansvarar för ekonomin som ska användas till resursfördelning inom 

verksamheten.  

Förskolecheferna i studien framhäver att det finns två sätt att fördela resurspengarna. Det 

ena sättet är att förskolechefen bestämmer var pengarna ska läggas, på vilken/vilka resurser 

och vilken förskola som har det största behovet. Det andra sättet är att genom en ansökan 

om resurs (se bilaga nr 6) får en speciell peng för resursstödet, detta görs då i samråd med 

pedagogistor och specialpedagoger. Gemensamt i båda fallen är att förskolechefen är 

involverad i båda besluttaganden. 

Förskollärarna, specialpedagogerna samt förskolecheferna framhäver att de resurser som 

finns att tillgå är: specialpedagog, förskolepedagog, assistent, psykolog, logoped, språk och 

talpedagog, autismcenter, BVC (barnavårdcentral) och BUP (Barn och ungdomspsykiatri). 

Inom habiliteringen så finns resurserna specialpedagog, sjukgymnast, psykolog, logoped 

och fritidspedagog. Även läkare och dietist kan kopplas in om det behövs. 

 

5.3.1 Bearbetning 

Vår uppfattning utifrån de svar vi fått är att det idag är svårt att få extra resurser i förskolan 

och att det krävs antingen en tydlig funktionsnedsättning eller diagnos för att kunna få 

resurs. Men också att ekonomin spelar en stor roll då många aktörer är involverade i vart 

pengarna ska placeras och vilka barn samt förskolor som har det största behovet av extra 

resurser. Vi kan utifrån våra intervjuer förstå att det är ett krävande arbete för alla parter, 

att det ligger ett stort ansvar hos just förskolechefen då hen är den som ska besluta om vart 

resursen ska sättas in. Vi förstår också, så som Lutz (2009) framhäver, att det finns många 

aktörer involverade i processen för att sätta in särskilt stöd för barn som behöver.  
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5.4 Implementering 

Gemensamt för förskollärarna är att de genomför observationer och kartläggning, där de 

ser vad som behöver göras för barnets välbefinnande, om det behövs kontaktas 

specialpedagogen och hen gör själv en observation. Förskollärarnas observation kan 

jämföras med specialpedagogens. Därefter skrivs en handlingsplan där vårdnadshavare och 

förskollärare är involverade, förskolan kan även ta hjälp av specialpedagogen då 

handlingsplanen skrivs, om förkollärarna anser sig behöva det. Enligt en av 

specialpedagogerna behöver inte vårdnadshavaren vara med, hen sa: ”Handlingsplanen 

skriver förskolan själv, ibland är jag med, behöver inte vara med hjälp av 

vårdnadshavaren. Vi har jobbat så länge med det så många pedagoger har tagit till sig 

sättet att skriva handlingsplanen”. 

Vårdnadshavarna i studien är båda överens om att det är viktigt att de själva får se vad 

förskolan aktivt gör för deras barn. De vill vara med i utformningen av undervisningsmålen 

samt få insyn i planeringen och arbetsplanen. 

Utifrån habiliteringens syn kopplas de in tidigt, vissa fall redan från födseln, då barnet har 

en diagnos. Vårdnadshavaren skriver tillsammans med habiliteringen en habiliteringsplan 

som bör sammanlänkas med förskolans handlingsplan. 

 

5.4.1 Bearbetning 

Vi ser utifrån vår studie vikten av att göra kartläggningar och observationer för att kunna 

ge barnen de bästa möjligheterna till utveckling och lärande. Vi menar, som Ottosson 

(2009) säger, att vi måste ha en god samverkan för att kunna genomföra en bra 

implementering kring det specialpedagogiska arbetet.  

 

Utifrån studien kommer det tydligt fram att vårdnadshavarna vill vara mer delaktiga i 

processen, men den uppfattning vi fått är att de endast är delaktiga i utförandet av 

handlingsplanen och genom att ge sitt medgivande. Ett sätt utifrån vår studie, för att göra 

vårdnadshavare mer delaktiga i deras barns specialpedagogiska process, är att pedagogerna 

för en så kallad arbetsbok. En arbetsbok är en bok där pedagogen sätter in bilder och 

skriver om barnets process under dagen. 
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5.4.2 Kartläggning och planer 

Enligt förskollärarna och specialpedagogerna görs en handlingsplan i förskolan eller en 

habiliteringsplan via habiliteringen efter att en kartläggning gjorts. I förskolans utförande 

av handlingsplan ska förskolläraren skriva den i samråd med vårdnadshavare och barnet i 

fråga om det fungerar, i vissa fall kontaktas även en specialpedagog om det skulle behövas. 

I handlingsplanen ska det finnas en beskrivning av hur det ser ut nu, vilka mål vi ska sträva 

mot, vilken metod vi planerar att använda för att nå målen, vem som ansvarar för vad, 

vilka personer ingår i samverkan, tid för nästa möte och en utvärdering (se bilaga nr.4). 

Enligt specialpedagogen på habiliteringen skrivs habiliteringsplanen i samverkan med 

vårdnadshavare och barnet i fråga, om de kan vara med. Habiliteringsplanen är liknande en 

handlingsplan (se bilaga nr 4 och 5). Det som skiljer dem åt är att habiliteringen genomför 

den med vårdnadshavaren. Förskolan är ej involverad i den mer än att de ska integrera den 

tillsammans med handlingsplanen som finns i förskolan (se bilaga nr. 5). 

 

5.4.2.1 Bearbetning 

Utifrån den information vi tagit del av tycks handlingsplanen vara väldigt betydelsefull i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I den beskrivs barnets nuläge och mål. Att ha en 

handlingsplan gör att vi tydligt ser barnets utveckling och lärande samt ens egna insatser 

och metoder i arbetet. Ibland kan handlingsplanen visa om vi som förskollärare behöver 

ändra våra metoder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Både informanterna och 

författarna Sandberg och Norling (2009) framhäver att den kartläggning som görs visar de 

svårigheter barnet har, men ger också potential till att se möjligheter samt hinder som finns 

i barnets närmiljö. De påpekar också att det är viktigt att förskollärarna återkopplar till 

handlingsplanen för att se om det behövs ytterligare resurser i arbetet eller ej.  

Utifrån vår studie ser vi vikten av att kombinera habiliteringsplanen med förskolans 

handlingsplan, detta för att tillsammans ofta arbetar mot samma mål. 
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5.5 Dilemma och samverkansproblem 

Dilemman som de olika aktörerna i studien påpekat är att det finns för många barn i 

barngruppen samt att tiden inte riktigt räcker till för att tillgodose barnens särskilda behov. 

Förskollärarna anser att de dilemman som kan uppstå i samverkan mellan olika aktörer är 

att vårdnadshavare kanske inte ser det som förskolläraren ser, att barnet i fråga visar ett 

visst beteende hemma men inte i förskolan eller tvärtom. Det kan finnas svårigheter i 

bemötandet med det individuella barnet då bemötandet kan ske på felaktigt sätt. De menar 

även att processen kan ta lång tid mellan de olika aktörerna, som exempelvis att 

specialpedagogen har mycket att göra så hen inte har tiden just då. 

Enligt förskolecheferna kan dilemman vara att förskollärare måste ha ständig uppsyn på 

barnen, en känsla att att inte räcker till för alla och att miljön runt om barnen är rörig. Det 

kan även vara svårt att arbeta på ett pedagogiskt sätt som inte pekar ut barnet i fråga. 

Kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskola kan brista, via exempelvis olika 

åsikter. Det kan också finnas barn som mår psykiskt dåligt men som inte får den hjälp de 

behöver. 

Den ena specialpedagoger påpekar ett dilemma som hen uttrycker såhär: ”För mig är den 

största utmaningen att få nätverket med på banan”. Hen säger också att: ”Jag tycker 

ibland att det kan finnas en viss begreppsförvirring” med detta menar hen att aktörerna 

inte förstår varnadra. 

Den andra specialpedagogen uttrycker ett dilemma som kan uppstå är att: ”När det gäller 

förskolechefer och pedagoger, så kan det finnas konflikt, då de inte tycker att de kanske får 

det stöd de behöver eller vill ha. Eller att förskolechefen tror att jag kan trolla fram saker 

till pedagogerna”.  

Enligt vårdnadshavarna kan ett dilemma vara att resurserna inte räcker till och det kan ta 

tid i processen om de olika resurserna och mellan de olika aktörerna. 

I vår studie framkom det att det finns samverkansproblem mellan habiliteringen och 

förskolan. Habiliteringen vill att deras habiliteringsplan ska sammanlänkas med förskolans 

handlingsplan, men förskolan i sig tror att det är helt åtskilda planer. Enligt habiliteringen 

ska de båda planerna kombineras för bästa insats för barnet i fråga. 

 



 

25 

 

5.5.1 Bearbetning 

Av vår studie kan vi tydligt se att det finns dilemman och samverkansproblem. Utifrån vår 

studie samt författaren Lutz (2009) kan vi se att det är många aktörer involverade, dessa 

kan vara förskollärare, specialpedagog, läkare, psykolog, vårdnadshavare och förskolechef. 

De dilemman och samverkansproblem som uppstår tror vi kan bero på att det är många 

aktörer involverade samt att det finns olika synsätt som ska ligga till grund för arbetet. 

Detta antar vi kan skapa kommunikationsproblem i processen. Vi kan också se utifrån vår 

studie att det kan finnas svårigheter med att få ”nätverket på tåget”, det vill säga få med 

personerna i barnets omgivning i arbetet. Det krävs en god samverkan i barnets nätverk för 

att kunna ge det bästa stödet som också Renblad & Brodin (2014) antyder.  

 

Det största dilemmat enligt våra informanter är just barngruppens storlek samt att tiden inte 

riktigt räcker till. Enligt Allmänna råd för förskolan (2013) är det viktigt att man på varje 

förskoleenhet ser till barngruppens storlek, att forma barngruppen efter barnens behov på 

förskolan. Barngruppens storlek kan se olika ut beroende på barnens behov och förskolans 

förutsättningar, det kan alltså variera från förskola till förskola, men även från avdelning 

till avdelning på en förskola. Vår studie visar också att ett dilemma som uppstår är att 

miljön kring barnet är rörig, detta menar vi beror på den stora barngruppen som också Lutz 

(2009, s. 122-123) framhäver, påverkar barnet på ett negativ sätt.  

 

Vi kan tycka att det finns svårigheter med att se till varje barns enskilda behov, men även 

hela barngruppen. Detta beskriver Nilholm (2005) som ett dilemmaperspektiv, då vi både 

ska se till att ge barngruppen samma utgångspunkt i lärandet, men att vi även ska se till det 

enskilda barnets förutsättningar.  
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6. Avslutande diskussion 

Det vi upptäckte i början var att det fanns väldigt lite forskning kring specialpedagogik i 

förskolan, dock insåg vi att det finns mer kring grundskolans specialpedagogik. Det vi la 

märke till var att forskningen om specialpedagogik i förskolan riktar sig mer specifikt till 

olika diagnoser/svårigheter/handikapp, men att det finns lite information om just hur 

arbetet går till mellan de olika aktörerna. 

Vi har utifrån våra intervjuer fått en insikt av att samverkan och implementering är de 

viktigaste delarna inom specialpedagogiken.  

 

6.1 Metodval 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av en kvalitativ och fokuserad intervju. Varför vi 

just valde att intervjua var för att vi ville ge varje aktör i studien möjligheten att framföra 

sin syn av arbetet med barn i behov av stöd. Att intervjua ger möjlighet till utförliga svar 

samt diskussion och ville vi ha möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång (Trost 

2010; Bell 2006). 

I efterhand anser vi att vi kunde ha använt oss av kombinerad metod, det vill säga att göra 

färre intervjuer men lägga till observation. Vi kan känna till en viss del att genom intervju 

får vi ofta de förväntade svaren. Men däremot om vi hade kombinerat med observation 

hade vi kanske fått en större spridning, det vill säga att vi skulle kunna jämföra svaren med 

det vi ser i en observation.  

Innan varje intervju skickade vi frågorna till informanten, detta för att de skulle kunna 

förbereda sig på det som komma skall. På intervjutillfället ställdes alla frågor muntligt till 

informanten som då angav sina svar. Vi kan känna då vi inte är vana vid att intervjua att 

det blev för få följdfrågor än vad vi tänkt från början. Till en viss del går det resultatet att 

generalisera då många informanter gav liknande svar, men då det är en liten studie går det 

ej att generalisera hela den specialpedagogiska processen. Allt material har samlats in på 

samma sätt, dock med undantag för en telefonintervju. Med tanke på antalet 

intervjupersoner och att många av dem gav liknande svar kan man tycka att resultatet ger 

en delvis sann bild av det som undersökts.  
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6.2 Perspektiv och förhållningssätt 

I studien vi har gjort kan vi tydligt se att förskolans verksamhet jobbar utifrån ett 

inkluderande förhållningssätt. Det vill säga att utgå utifrån barnens behov i utformningen 

av förskolans miljö och verksamhet som Ahlberg (2013) och Nilholm (2007) poängterar. 

Vi kan också se ett tydligt mönster av att försöka motarbeta normalitet som Markström 

(2005) menar skapas i den sociala interaktionen. Förkollärarna i studien försöker arbeta på 

ett sätt som gör att barnen i behov av särskilt stöd inte ses som avvikande och inkluderar 

dem i barngruppen, men även den övriga barngruppen inkluderas i arbetet, som exempelvis 

när man arbetar med språkutveckling. 

Den slutsats vi drar när det gäller arbetet mot normalitet och arbetet med inkludering är att 

det är svårt att arbeta med de båda parallellt. Här anser vi oss se ett dilemma mellan 

normalitet och inkludering i förskolan. Vi kan tycka att det är svårt att undvika att ge barn i 

behov av stöd en “stämpel” då vi måste verka för ett sätt som gynnar barnet i fråga. Det är 

en svår balansgång att arbeta med alla barnen och samtidigt det enskilda barnet som 

behöver stöd.  

I den studie vi har gjort kan vi tydligt se ett dilemmaperspektiv genom att det uppstår 

målkonflikter i arbetet, som Nilholm (2005) också framhäver. Dilemmaperspektivet träder 

fram då förskolan ska ge varje barn samma utgångspunkt, men även måste se till varje 

barns olikheter, erfarenheter, förutsättningar samt kunskap. 

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd har vi lärt oss att det krävs mycket funderingar 

kring utformningen av verksamhetens miljö. Vi vet att omgivningen påverkar barnen lika 

mycket som barnen påverkar det som finns omkring dem. Vår uppfattning kan kopplas till 

vad Skolverket (2002) kallar för ett psykosocialt perspektiv.  

 

6.3 Samverkan 

Vi trodde att förskolecheferna var mer involverade i arbetet kring barn i behov av särskilt 

stöd. Vi förstår nu att chefernas uppgifter i processen handlar om ekonomin och 

beslutstagande kring resursfördelning. Vi kan förstå att arbetet de gör är krävande men 

även väldigt viktigt. 
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Vi trodde även att specialpedagogerna var mer involverade i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd eller barngruppen, men studien visar att de mest agerar via vägledning och 

observationer som även Renblad och Brodin (2014) påpekar. 

Att vårdnadshavarna ska vara delaktiga i delar av processen anser vi är viktigt. Studien 

visar att de vill vara med när det gäller utformningen av undervisningsmålen samt få se den 

planering och arbetsplan som förskolan sammanställt för deras barn. Vi anser, som Lutz 

(2009) också poängterar, att vårdnadshavaren kanske är den allra viktigaste aktören i 

processen. Vi menar också att det faktiskt är vårdnadshavaren som anses känna barnet 

bäst.   

Huvudsakligen kan vi se hur viktigt det är att det finns samverkan mellan de olika 

aktörerna. Processen kring barnet i behov av särskilt stöd kräver en god samverkan mellan 

aktörerna för att barnet ska kunna få de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och 

lärande. Vi har tydligt märkt att det kan finnas svårigheter med att få alla “med på tåget”, 

men att det är det som krävs för att processen ska kunna fungera. Som också Ottosson 

(2009) skriver att samverkan idag är oundviklig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

6.4 Implementering 

Innan denna studie påbörjades visste vi väldigt lite om hur implementeringen gick till, men 

efter den studie vi genomfört har vi fått en bättre förståelse om hur det går till. I den 

tidigare forskning som vi tagit del av framträder det inte tydligt vad som just är markant för 

cheferna i den implementering som görs. Dock står det tydligt i Skollagen kap.8, § 9 om 

vad chefen är ålagd att göra då det finns barn i behov av särskilt stöd. Detta framträder 

också i de intervjuer som gjorts där chefen mestadels ansvarar för att barnen ska få den 

resurs de behöver.  I utförande av att sätta in resurser har det synliggjorts flera sätt att gå 

tillväga. Det kan handla om att förskolechefen själv ansvarar för att sätta in resursen eller 

att chefen i samråd med specialpedagoger och pedagogistor kommer fram till vilken 

förskola som är i störst behov av resursen.  
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Utifrån tidigare forskning så har vi fått en uppfattning av att vårdnadshavarens delaktighet 

är extremt viktigt när det kommer till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta i och 

med, som Lutz (2009) påvisar, att det faktiskt är vårdnadshavaren som måste ge sitt 

medgivande för att processen ska kunna starta. Det vi också fick fram i intervjun med 

vårdnadshavarna var att de själva vill vara delaktiga och se implementeringen som sker 

kring deras barn. Där detta verkligen trädde fram var i intervjun med habiliteringens 

specialpedagog då dem arbetar på uppdrag av vårdnadshavare och barn.  

 

6.5 Dilemman och samverkansproblem 

Utifrån den forskning som vi tagit del av finns det inte mycket skrivet om det finns 

dilemman eller samverkansproblem i specialpedagogiken. Våra informanter har dock gjort 

oss medvetna om några.  

Som vi tidigare nämnt så kan vi förstå att det uppstår dilemman och/eller 

samverkansproblem då det faktiskt är många aktörer involverade i processen kring 

specialpedagogiska insatser, som också Lutz (2009) samt Ottosson (2009) lyfter fram. I 

och med att det är många aktörer involverade tror vi att det skapas en tidskrävande process.  

Vi har också upptäckt att det kan förekomma begreppsförvirring mellan de olika aktörerna, 

att de inte förstår varandra. Oavsett vilken typ av utbildning eller kompetens man har anser 

vi att det är viktigt att alla förstår varandra för att kunna ge barnet i fråga bästa möjligheten 

och stödet. Vår studie visar ett dilemma som kan uppstå mellan vårdnadshavare och 

förskollärare som är att de inte ser samma saker, det vill säga att de har olika uppfattningar 

om hur barnet är. Detta blir problematiskt om man ska sätta igång en specialpedagogisk 

process samt att det enligt oss skapar problematik för barnet i fråga. Vi kan tycka att det är 

viktigt att det förs en dialog mellan parterna för att få en förståelse för varandras åsikter 

som också Sandberg & Norling (2009, s. 50) framhäver.  
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Vi kan utifrån vår studie anse att barngruppens storlek kan ställa till med svårigheter i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt att detta kan utifrån oss ha en koppling till 

att tiden inte räcker till. Många barn i barngruppen betyder enligt oss mindre tid till det 

enskilda barnet, därav svårigheter med att försöka ge varje barn den enskilda förutsättning 

de förväntas få. Här kan också en rörig miljö påverka barnen, som vi tror skapas på grund 

av för många barn i barngruppen. Enligt oss är det viktigt att vi skapar en harmonisk 

atmosfär där alla barn kan känna sig trygga och omhändertagna. Enligt Allmänna råd för 

förskolan (2013, s. 19) är det ett måste att ta hänsyn till barngruppens storlek utifrån de 

förutsättningar förskolan har. Barnens behov är det som styr barngruppens storlek.  

 

Från den forskning vi tagit del av skrivs det lite om habiliteringens insatser, men vad som 

inte nämns och vi fått fram från vår studie är att habiliteringsplanen bör kombineras med 

förskolans handlingsplan. Vi anser att det är en självklarhet att integrera de två planerna 

med varandra. Vår uppfattning om planerna är att de är väldigt lika varandra när det gäller 

utformningen och även det som skrivs om barnets i fråga är delvis likt i båda planerna. Ett 

samverkansproblem som studien visade var att förskolan inte förstår att habiliteringsplanen 

kan kombineras med förskolans handlingsplan. Vi kan tycka att det saknas en bättre 

kommunikation samt samverkan mellan förskolan och habiliteringen. Vi tror att om 

kommunikationen mellan dessa aktörer förbättrades skulle det inte finnas några 

missförstånd om hur planerna kan användas och kombineras. Vi vet att habiliteringen 

arbetar på uppdrag för vårdnadshavarna, men för att ge barnet den bästa förutsättningen så 

anser vi att det krävs en bra samverkan mellan habiliteringen och förskolan, det är på 

förskolan den största delen av lärandet sker. 
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6.6 Fortsatt forskning – vad skulle det vara? 

Som vi tidigare nämnt finns det lite forskning om specialpedagogik med inriktning på 

förskolan. Vi anser att det borde göras mer studier och undersökningar kring 

specialpedagogiken i förskolan, detta för att det är en viktig förekommande del i förskolans 

verksamhet. Vi vet att det finns studier om olika funktionsnedsättningar och diagnoser, 

men hur processen fungerar finns det väldigt vag information om. Vi föreslår att 

kombinera metoderna intervju och observation för att få en bredare insyn i den 

specialpedagogiska processen. Det skulle vara intressant att genomföra en observation för 

att kunna jämföra informanternas svar med det observationen visar, stämmer svaren 

överens med det man observerat?   
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7. Slutord 

I den studie vi har gjort har vi sett att samverkan och implementering är extremt viktiga 

delar inom specialpedagogiken. Samverkan är viktigt på grund av att processen ska kunna 

implementeras, utan en god samverkan mellan aktörerna kan man inte genomföra ett gott 

arbete med barnet i fråga. Implementering är väsentlig på grund av att det man genomför 

kan kopplas samman med barnets lärandemiljö och utveckling. Det är avsevärt att man 

granskar sina metoder i den implementering som sker, då den påverkar barnets 

förutsättningar.  

Vi kan utifrån den studie vi gjort se att implementeringen och samverkan hör ihop, utan det 

ena eller det andra skulle inte processen fungera. Vi vet också att specialpedagogiken inte 

är felfri, det förekommer både dilemman och samverkansproblem. I genomförandet av 

specialpedagogiken känner förskollärarna att de saknar en viss kunskap de behöver, då är 

det viktigt att de vet att de kan få hjälp och vägledning av en specialpedagog. Inom 

specialpedagogiken kan det även vara svårt att få med barnets “nätverk på tåget”, det vill 

säga de personer som finns i barnets närhet och som känner barnet bäst. Det är viktigt att 

man känner till att det kan förekomma dilemman och/eller samverkansproblem, då denna 

medvetenhet kan underlätta det specialpedagogiska arbetet.   
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Förskollärare/Förskolechef 
Datum:     
 
Kommun: 
 
 
 

Vem ser till att barnet får den hjälp hen behöver och hur ser ansvarsfördelningen 

ut? Hur ser processen ut då man ska sätta in specialhjälp till Barn i behov av stöd? 

 

 

 

 

 

Hur ser DIN delaktighet ut (som förskolechef eller förskollärare) kring arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårast i arbetet med barn som har särskilt behov? 

 

 

 

 

 

 

Vilka problem upplever du att det finns i samverkan mellan de olika aktörerna i 

arbetet med barn i behov av stöd? 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Har du som personal på förskolan den kunskapen som behövs för att kunna 

genomföra ”specialundervisning” till det barn som behöver? 

 

 

 

 

 

Vet du vilka resurser som finns att tillgå i arbetet med barn i behov av stöd? 

 

 

 

 

 

 

Vilka metoder använder ni för att inkludera barn i behov av stöd i verksamheten?  
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Specialpedagog 
Datum:   
 
Kommun: 
 
 
 
Vem ser till att barnet får den hjälp hen behöver och hur ser ansvarsfördelningen 

ut? Hur ser processen ut då man ska sätta in specialhjälp till Barn i behov av stöd? 

 

 

 

 

 

 

Vad är svårast i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

 

 

 

Vilka problem upplever du att det finns i samverkan mellan de olika aktörerna i 

arbetet med barn i behov av stöd?  

Bilaga 2 
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Vårdnadshavare 
Datum:    
 
 
Hur delaktiga anser ni som vårdnadshavare att ni ska vara då era barn har 

“specialundervisning”? 

 

 

 

 

Har du som vårdnadshavare någon kunskap om ”specialundervisningen”/special 
stöd ditt barn har rätt till på förskolan? 
 

 

 

 

 

 

Vet du som vårdnadshavare vilka resurser som finns att tillgå då ditt barn är i 
behov av stöd? 
 
 
 
 
 
 
 
Vet du vart du ska vända dig för att få de resurser som ditt barn behöver?  
  

Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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 http://www.lul.se/Global/HOH/ADM/habplan-

manual_screen_0301.pdf   

Bilaga 5 
 

Habiliteringsplan 

http://www.lul.se/Global/HOH/ADM/habplan-manual_screen_0301.pdf
http://www.lul.se/Global/HOH/ADM/habplan-manual_screen_0301.pdf
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Bilaga 6 
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Bilaga 6 forts. 


