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Abstrakt 
 

Vårt arbete handlar om att ta reda på hur och var de specialpedagogiska insatserna 

utvärderas i förskolan och var de finns. Vår förförståelse som förskollärare och blivande 

specialpedagoger är att utvärderingen är otydlig. Utan utvärdering sker ingen 

framåtsyftande utveckling med verksamheten. Meningen med utvärdering är att ta reda 

på nuläge, mål och vägen dit. Vi har i föreliggande studie valt att intervjua några 

specialpedagoger och förskolechefer i tre olika kommuner för att sedan jämföra likheter 

och skillnader dem emellan. Frågorna vi ställde handlade om utvärdering och 

specialpedagogik i förskolan. Vi har även tittat på de dokument om pedagogisk 

utvärdering som kommer till nämnderna i kommunerna. Vad står där om 

specialpedagogik och utvärdering? I vårt arbete har vi även tagit del av flera artiklar och 

en hel del litteratur, samt tagit del av några tidigare gjorda examensarbeten. Vi har fått 

börja att definiera vad specialpedagogik är. Ett av svaren är fördjupad kompetens inom 

pedagogik och förhållningssätt. Ett gemensamt drag i alla dessa olika källor är att den 

specialpedagogiska utvärderingen inte är tydlig. Om inte alla som tar beslut som 

påverkar förskolan, från pedagoger till utbildningsnämnd är medvetna om vad 

specialpedagogik är och hur specialpedagoger kan användas är det svårare att utvärdera. 
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1. Inledning  
 

I det här arbetet avser vi att undersöka om och hur de specialpedagogiska insatserna i 

förskolan utvärderas.  

  

Vår förförståelse som förskollärare och blivande specialpedagoger ute på förskolor är 

att den specialpedagogiska insatsen från specialpedagogen inte utvärderas för sig utan 

blir en del i utvärderingen av förskolans verksamhet.  Där är den då en del av den 

vanliga utvärderingen av verksamheten som utgår ifrån processer som leder till ett i 

förväg uppsatt mål. Vi har aldrig hört talas om att specialpedagogen eller dennes arbete 

utvärderats. Ett annat perspektiv av det specialpedagogiska arbetet är det som 

pedagogerna själva gör på förskolan med stöttning av specialpedagogen. 

Specialpedagogiken belyses inte på ett korrekt sätt om man tittar på riktlinjer såsom 

läroplaner och skollag. I skollagen står att alla barn ska ges förutsättningar för att kunna 

delta i förskolans verksamhet (SFS § 5,6, 7). Det är Skolverkets uppgift att kontrollera 

att all verksamhet med pedagogisk inriktning följer lagen och detta gör de bland annat 

genom att se över uppföljningar och utvärderingar (SFS § 25). Mycket av de 

specialpedagogiska insatserna är svåra att utvärdera. Utvärderas dessa insatser 

överhuvudtaget?  

  

När Skolinspektionen (2017) är ute och granskar förskola och skola är det bland annat 

utvärderingar de brukar efterlysa. Skolinspektionen har i rapporten Förskolans arbete 

med barn i behov av särskilt stöd (2017) redovisat vad de sett ute på flera förskolor i 

landet. De tar upp att stödet för barn i behov av särskilt stöd är varierande. Det kan till 

exempel vara att personal inte är tillräckligt utbildade (a.a.). På internationell nivå finns 

Salamancadeklarationen (2006) där alla länder som ingår kommit överens om att alla 

har rätt till utbildning, även barn i behov av särskilt stöd. I deklarationen, som inte är 

tvingande, finns en punkt som pekar på vikten att planera, övervaka och utvärdera 

utbildning för barn i behov av stöd (a.a.). På nationell nivå är det Skolinspektionen som 

har ansvar att kontrollera alla förskolor och skolor. Det gör dem genom att vara ute och 

granska verksamheter för att sedan skriva rapporter. I Skolinspektionens rapport (2018) 

beskrivs kvaliteten inom utbildningsväsendet:  

 
“Uttryckt i andra ord handlar det om hur verksamheten gör för att 

möjliggöra barns utveckling och lärande enligt läroplanens mål och hur 

de utvärderar detta utifrån de nationella målen” 

 (Skolinspektionen, 2018, s.12) 

 

Elevhälsan beskrivs av Socialstyrelsen och Skolverket (2016) som ett team på en skola 

eller centralt i en kommun som består av flera olika professioner som skolsköterska, 

kurator, skolpsykolog, skolläkare och specialpedagog. Specialpedagogen kan även ha 

någon specialisering som till exempel inom tal- och språk (a.a.). 

 

I vår utbildning till specialpedagoger har vi genom föreläsningar och litteratur fått 

kunskap om hur viktig utvärdering är för utveckling av förskolan. Håkansson (2013) 

beskriver om hur det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola bör gå till för att 

det ska bli en bra och godtagbar kvalitet på verksamheten enligt skolverkets regler. 

Vidare har vi läst Lindgren (2014) vilket fick oss att fundera på om och hur utvärdering 
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sker av de så kallade mjuka data (Ahrne och Svensson, 2015), vilket exempelvis 

handledning är. 

  

Redan i början av 2000-talet ansåg Ekström (2004) att det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet har vad hon kallar en svag styrning. Detta innebär kortfattat att de 

som styr i kommunen ger rätt lösa tyglar (vår kursivering) till de som arbetar med 

specialpedagogik. Författaren påpekar att de styrandes värderingar och kunskaper 

påverkar de beslut de tar även om de själva inte verkar vara medvetna om det (a.a.).  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka hur det specialpedagogiska arbetet i förskolan utvärderas. I vår 

studie har vi för avsikt att granska tre kommuners utvärdering av specialpedagogiska 

insatser.   

Problemformuleringar: 

● Vilka tillvägagångssätt används för att utvärdera specialpedagogiska insatser i 

förskolan? Hur utvärderas det?   

● Vad ligger i begreppen specialpedagogik och utvärdering med fokus på 

förskolan?  

● Vad får begreppen inom detta område för konsekvenser? 
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3. Bakgrund  
 

I detta kapitel går vi in på vad som avses i teori och praktik när det gäller 

specialpedagogik, specialpedagogens uppdrag och utvärdering. Inledningsvis beskriver 

vi de specialpedagogiska insatserna i skolan för att gå vidare mot förskolan vilken är 

den del vi ska undersöka. Specialpedagogik är även de specialpedagogiska insatserna 

som både specialpedagog och lärare/förskollärare utför.  

 

3.1 Specialpedagogik 
 

I följande avsnitt börjar vi att beskriva specialpedagogik i allmänhet i förskolan och 

skolan. Det finns flera perspektiv på specialpedagogik vilket vi tar upp. 

 

Enligt Persson (2013) är begreppet specialpedagogik väldigt omfattande. Författaren 

belyser att det är alltifrån att utgå ifrån individens förhållande till det normala till själva 

kontexten runt omkring individen. Vidare betonar Persson (2013) vikten av att se till att 

specialpedagogiska insatser blir en del av den pedagogiska helheten och att den följs 

upp och utvärderas för att kunna analyseras. Det är lätt att det kategoriska perspektivet 

tar över. Kategoriska perspektivet är individkoncentrerat och utgår ifrån att individen 

äger problemet (a.a.). I Statens Officiella Utredningar (SOU, 1999:63) görs ett försök 

till definition. De belyser att specialpedagogik inte enbart är en pedagogisk fråga utan 

även innehåller delar av andra discipliner som psykologi, sociologi och medicin.  

 
“Den specialpedagogiska definitionsfrågan är problematisk ur flera 

aspekter. Specialpedagogiken utgör ett tvärvetenskapligt kunskapsområde 

som hämtar sin teori från, utöver pedagogiken, discipliner som psykologi, 

sociologi och medicin. Specialpedagogiken har liksom övrigt 

elevvårdsarbete dessutom politisk och normativ funktion eftersom den 

handlar hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur människor med 

avvikelser olika slag skall ha det och i framtiden” 

(SOU,1999 s.93). 

 

När det gäller de specialpedagogiska insatserna finns det beskrivet, av Socialstyrelsen 

och Skolverket (2016), hur och varför det ska göras. Det innebär att elevhälsan som 

helhet ska genomföra ett antal arbetsuppgifter. Betydelsen av detta är att genom den 

specialpedagogiska kunskapen och erfarenheten stödja det så kallade vanliga (vår 

kursivering) pedagogiska arbetet. Det medför planeringar och utredningar för att se vad 

som kan främja och förebygga i första hand. Specialpedagogiskt arbetet kan även 

utgöras av att handleda personal och utveckla förskolan/skolan i sin helhet med 

specialpedagogik för ögonen. I Vägledning för elevhälsan (2016) står följande: 

 
 “tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska 

arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete 

• kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av 

särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och 

genomföra åtgärdsprogram  

• ge handledning och konsultation till pedagogisk personal 

• följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens 

lärandemiljöer” (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016, s.33). 
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Persson (2013) beskriver att de specialpedagogiska insatserna innebär dels att stötta 

enskilda individer och dels att se till hela skolans utveckling. Den senare är svår att 

utföra om man inte har rektors fulla stöd i sitt arbete. Specialpedagogen kan tvingas 

genomföra obekväma beslut för att få mandat från rektor så att en 

verksamhetsutveckling kan ske. Vidare påvisar Persson (2013) att det inte funnits 

statistik i någon större utsträckning om de specialpedagogiska insatser som görs i 

grundskolan i Sverige. Det finns inte mycket statistik på grund av sekretessen som finns 

kring dessa dokument som handlar om specialpedagogik på individnivå (a.a.)  

 

Skälet till det är den specialpedagogiska verksamheten och hur den består av 

förebyggande arbete genom bland annat utveckling av lärmiljöer och att dessa innebär 

triaden; planering, implementering, utvärdering av åtgärder belyses av Lundqvist 

(2018). Även om författaren inte betonar att alla (vår kursivering) specialpedagogiska 

insatser bör utvärderas räknar hon upp hur till exempel utveckling av lärmiljöerna är en 

av åtgärderna som ska utvärderas. I Lundqvists (2018) avhandling finns en figur 

uppritad av vad som ingår i det specialpedagogiska kunskapsområdet. Här ingår delar 

av sociologi, psykologi, didaktik, handikappvetenskap, pedagogik, medicin och filosofi 

vilket gör det svårt att definiera vad specialpedagogik är. Specialpedagogiken har varit 

något som förändrats genom åren och idag anses det mer vara ett förebyggande och 

främjande arbete som är specialpedagogiskt och oftast på grupp och organisationsnivå 

även om det i vissa fall även behövs på individnivå Lundqvist (2018). 

 
 
Figur 1: Från Tidiga insatser och barns utbildningsvägar, inkludering och specialpedagogik av Johanna 

Lundqvist (s.31, 2018). 
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3.2 Specialpedagogens uppdrag 
 
Ahlberg (2013) berättar om att specialpedagogens arbete innebär att undanröja hinder 

för elever/barn och stödja dem i sitt lärande. Dessutom påpekar Ahlberg (2013) att 

specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och handleda personalen. 

Förutom detta är även uppdraget att utvärdera för att leda skolans utveckling vidare. 

Ahlberg (2013) betonar att vid skolinspektionens granskningar har det framkommit att 

det ofta är den specialpedagogiska verksamheten som inte finns i uppdraget. Det 

betonas också att rektorerna inte alltid tar med barn som har specifika behov i arbetet 

med att utveckla skolan (a.a.).  

 

 

3.3 Utvärdering 
 

Lindgren (2014) lyfter att utvärdering funnits sedan lång tid tillbaka i varierande former 

men att det är på 1990-talet och framåt som den breder ut sig i samhället. Detta sker på 

grund av att det är ett effektivt sätt att mäta resultat i bland annat den offentliga 

verksamheten. Vidare beskriver författaren att det är ett sätt för ledningen att styra. 

Utvärdering ses som något som för med sig en nytta som kan användas direkt i det 

praktiska arbetet. På 1970- och 1980-talen var utvärdering en stor del av arbetet med att 

förändra verksamheter till det bättre. Då utvärderades förutsättningar och processer 

medan nu är det själva resultatet som räknas. Författaren påpekar att detta förutsätter att 

ledaren samlar in, utreder och redovisar vad som händer i verksamheten (a.a.)  

 

National Encyklopedin (NE, 1996) beskriver uppföljning som något som fortsätter till 

ett bestämt slut. Vidare att utvärdering är att “bedöma värdet av resultat”. 

Synonymordboken (2009) lyfter att utvärdering är ett avgörande av ett statistiskt värde. 

Om uppföljning står det “fullföljande, vidareutveckling” som de första orden (a.a.). 

Håkansson (2013) är inne på samma tankar när han beskriver uppföljning som 

information vilket kontinuerligt samlas in och kan användas som en respons i en 

process. Utvärdering däremot är en granskning av verksamheten vid en förutbestämd 

tidpunkt (a.a.). Detta innebär att välja ut särskilda delar att titta extra på som ska ge en 

bild av helheten. Utvärderingen sker vid en viss utvald tid exempelvis en gång om året 

betonar Håkansson (2013). En något varierad syn på utvärdering kan vara den i SOU: 

 
“...på ett eller annat sätt kritiskt granskar en företeelse eller en verksamhet 

genom att systematiskt samla information om den och att granskningen 

utmynnar i någon form av jämförelse eller bedömning av värdet (nyttan) av 

denna” (SOU, 2014:12 s. 42)  

 

Skolverket (2012) beskriver utvärdering så här: var är vi? – vart ska vi? – hur gör vi?    
Arbetslaget i förskolan/skolan måste börja med att göra en nulägesanalys. Ta reda på 

var de står idag och vilka förutsättningar de har. Efter en nulägesanalys är det 

nödvändigt att bestämma vart man ska. Här gäller det att prioritera och komma överens 

om vad målet är. Till sist måste de komma fram till hur de ska gå tillväga för att nå sitt 

mål (a.a.). 
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Förskolans utvärdering, som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet, är dels en 

tillbakablick på förskolans verksamhet, dels blickar den framåt genom formulerade 

utvecklingsåtgärder som förbättrar förutsättningarna för barns möjligheter till 

utveckling och lärande (Davidsson, 2018). 

 

Enligt SOU (2014:12) är det Skolverket och Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som är de som har det nationella ansvaret för 

utvärdering av skolan. Skolverket stödjer sig på Skollagen (2010:800) för att se över 

skolordningen. Hur detta utförs på förskolor/skolor görs främst av Skolinspektionen. 

IFAU ska se vad resultatet blir av skeenden inom utbildningsväsendet. SOU (2014:12) 

framför att utvärderingar som sker på den nationella nivån påverkar den utvärdering 

som görs på regional och lokal nivå. Bland annat framhålls att det behövs en 

utgångspunkt att utgå ifrån. 

I SOU beskrivs det på följande sätt: 

 
“Utvärderingen är istället tänkt att fungera som utgångspunkt för 

en lokalt utformad skolutvecklingsstrategi där de yrkesmässigt 

verksamma anförtros ett stort ansvar för åtgärder som leder till 

resultatförbättring”  

(SOU, 2014:12, s. 38).  
 

I Skolinspektionens slutrapport (2018) som är aktuell, beskrivs att det inte alltid 

fungerar att få ner de nationella målen till de kommunala målen och vidare till 

förskolan. Detta behövs för att kunna utvärdera och analysera korrekt. När 

Skolinspektionen (2018) under en treårs period tittat på förskolans arbete med barn i 

behov av särskilt stöd, har de fått fram att det ofta saknas dokumentation som krävs för 

att kunna följa upp och utvärdera insatserna. Här påtalas vikten av att följa upp och 

utvärdera arbetssättet i förskolan. De har sett att det inte alltid görs när det gäller 

specialpedagogiska insatser och att vad som är specialpedagogiska insatser skiljer sig åt 

mellan de olika förskolorna. Författarna till rapporten använder orden, barn i behov av 

särskilt stöd och beskriver insatser både på individ och gruppnivå. Vidare påpekas att 

efter att pedagogerna ansett att det finns barn i behov av särskilt stöd är en kartläggning 

ett exempel på nästa steg. Det som syntes i studien var att hur arbetet gick till skilde sig 

mellan de olika förskolorna. När pedagogerna intervjuades verkade de medvetna om hur 

de ska göra och är även kunniga i vad som är uppdraget. Det som lyftes var bland annat 

tidsbristen. Skolinspektionen (2018) såg att alla förskolor inte hade tillgång till stöd som 

exempelvis specialpedagogisk handledning. När stöd från specialpedagog eller 

förskolechef inte fanns var uppföljningarna och utvärderingarna få, vilket 

Skolinspektionen påpekar är viktigt för att säkerställa barnets utveckling. 

Utvärderingarna är i varierande form på förskolorna men sker i två tredjedelar av de 

undersökta förskolorna. Här lyfts även förskolechefens ansvar för att de rätta 

förutsättningarna ska finnas. Av de två punkter som de anser viktiga att arbeta vidare 

med är att ”…arbetet med att undersöka och analysera stödbehov samt följa upp och 

utvärdera stödinsatser behöver utvecklas” (a.a. s.23).  

 

Utvärdering är en del av de didaktiska aktiviteterna betonar Pihlgren (2017). Det är 

genom att följa upp och analysera både lärandet och förståelsen som en utveckling sker i 

förskolan. I det kontinuerliga arbetet på förskolan är analys, utvärdering och reflektion 
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en stor del. Här används aktuella forskningsresultat för att komma vidare eller bekräfta 

det pedagogerna ser. Vidare påpekar författaren att uppföljning är en regelbunden och 

ständig medan att utvärdering sker på speciella tillfällen och då genom analys av 

resultaten (a.a.). 
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4. Tidigare forskning 
 

Avhandlingen av Lundqvist (2016) beskriver utbildningsvägar och övergångar. Det som 

avhandlingen beskriver är att det finns flera sätt att hantera och stötta barn i behov av 

anpassningar och särskilt stöd både när det gäller förskolan och de tidiga skolåren. 

Dessa olika tillvägagångssätt medför att de specialpedagogiska insatserna ser varierande 

ut. Barn i behov av särskilt stöd får inte samma yttre förutsättningar i förskolan och 

skolan, detta beror delvis på kvaliteten på förskolan och skolan. Lundqvist (2016) 

specificerar att specialpedagogik består av flera delar och att det är ett komplex begrepp. 

Delarna som ingår i den specialpedagogiska biten blir då inom områdena pedagogik, 

didaktik, medicin, sociologi, handikappvetenskap, filosofi och psykologi (a.a.).    

 

Vi har tagit del av andras självständiga arbeten bland annat ett av Lindgren och Stolt 

(2011) där de jämför sex skolors specialpedagogiska verksamhet. De har utgått från 

ordet utvärdering och granskat dokument på de sex olika skolorna. Utöver det har de 

intervjuat skolledare på skolorna för att kunna jämföra med dokumenten. Författarna har 

sett att specialpedagogiken i skolorna de synade var enligt deras respondenter inte en 

del av allt utan en egen bit av verksamheten (a.a.).  

 

Vikten av den praktiska organisation när det gäller specialpedagogik och tanken om en 

skola för alla lyfts av Gerrbo (2012). Författaren beskriver att det är viktigt med det 

dagliga mötet kollegor emellan. De möts i korridoren och delar med sig av hur en 

situation har upplevts. I sina samtal med respondenterna fick Gerrbo fram att det finns 

en vilja att förstå och hjälpa elever i skolsvårigheter. Här prövas nya metoder som 

utvärderas. Vidare uppmärksammar författaren texten om specialpedagogik i skollagen 

är en väldigt liten del i förhållande till hela skollagen. I analysen funderas kring varför 

och hur detta kan komma sig. Det är endast de specialpedagogiska insatserna som 

nämns tre gånger i hela skollagen och inte specialpedagogiken. . Allt handlar om 

tolkning. Ofta pratar läraren om individens behov i Gerrbos studie när det gäller elev i 

behov av särskilt stöd. Tolkningen och analysen i korthet från Gerrbo är att relationen 

mellan vuxen och barn är en specialpedagogisk insats (a.a.). 

 

I ett examensarbete av Persson och Rietz (2006) beskrivs specialpedagogik såhär: 
 

“Specialpedagogik är den pedagogik som behövs när barn har behov 

utöver det vanliga, som vi inte riktigt kan hjälpa dem med i förskolan” 

(Specialpedagogens roll i förskolan, 2006 s. 31).  

 

Vidare tar författarna upp alla de bitar som anses vara specialpedagogiska som 

handledning och kartläggning men även tid. I deras intervjuer har flera respondenter 

svarat att det är den specialpedagogiska kompetensen som är skillnaden mellan vanlig 

pedagogik och specialpedagogik. Kunskapen som specialpedagoger får i och med sin 

utbildning är även den specialpedagogik. Den innebär en fördjupad kunskap och ett 

annat förhållningssätt i mötet med både barnen och pedagoger (a.a.). 
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I en avhandling av Ekström (2004) ges en bild av att formuleringsarenan på kommunal 

nivå inte är likadan överallt. Här diskuterar Ekström hur de varierande benämningarna 

av barn i behov av stöd beskrivs och hur detta ger ett normvärde ner i organisationen 

(a.a.).  

 

 

4. 1. Internationell forskning 
 

Den specialpedagogiska forskningen domineras av den engelskspråkiga kulturen.  

Följande inblick kommer från forskning i USA. Genomgången fokuserar på två artiklar, 

en om skolan och en om förskolan. 

 

Escamilla och Meier (2018) beskriver hur de under en sjuårsperiod har följt en grupp 

pedagoger som arbetar i förskolan i USA. De bildade en utbildningsgrupp som träffades 

en gång per månad. I den gruppen hjälpte de varandra med pedagogiska råd. Det som 

visade sig ha mest utslagskraft var mötena mellan pedagog/barn i avseende att barnen 

skulle lära sig något nytt. Barnen lärde sig mest när de kände att pedagogerna var där 

tillsammans med dem och interagerade. Det här resultatet kom de fram till genom att 

utvärdera tiden de hade tillsammans med det som barnen lärde sig. Detta gjordes varje 

månad. I den här gruppen hade de även en handledare som hjälpte dem vidare och var 

ett viktigt stöd och en bra lyssnare. Det var genom att de fick tid att reflektera och prata 

om sitt arbete som de tillsammans och utifrån sina tidigare erfarenheter kunde komma 

vidare. När pedagoger använder sig av utvärdering för att förbättra sitt arbete, först då 

kan det ske en förändring i barngruppen (a.a.). 

I en artikel av Dukes, Rosenberg och Brady (2008) beskrivs hur specialpedagoger fått 

utbildning i hur de ska gå tillväga när det gäller barn med funktionsnedsättning i 

Florida, USA. Författarna kom i sin studie fram till att det gjorde skillnad om det fanns 

specialpedagog som kunde analysera vad det var för funktionsnedsättning barnet hade 

och sedan utgå med insatser därifrån. Då kunde de se hur miljön var 

funktionshindrande. Det var stora variationer på de barn som fått hjälp från 

specialpedagogerna som hade kunskap om funktionsnedsättningen än de som fått 

undervisning av lärare som saknar denna. För att specialpedagogerna skulle kunna 

utvärdera sitt arbete använde de en kartläggning som de redovisade för forskarna. Det 

var sammanställningen av dessa fakta som ligger till grund för studien (a.a.). 

Pianta, Downer och Hamre (2016) beskriver hur de definierar kvalitet, hur de mäter det 

och hur fler barn ska få tillgång till det i USA. De kom fram till fyra avgörande punkter: 

● Strukturen på vardagen, t ex schema och längd på skoldagen 

● Allmänna funktioner i klassrummet och på skolgården, t ex hur     

lekplatsen är utformad. 

● Interaktionen mellan lärare/elev. 

● Kvalitetsbedömning och utvärdering. 

  

”Lärarnas interaktioner med barn kan förbättras avsevärt och systematiskt genom en 

målinriktad och hållbar yrkesutveckling”. (2016 s.119). Det innebär att även dessa 

författare kom fram till att utvärdering av arbetet kommer att gagna eleverna. För att 
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utjämna skillnaden mellan barn från låginkomstfamiljer och barn från 

höginkomstfamiljer måste forskningen fördjupa definitionen, mätningen, utformningen 

och utvärderingen av klassrumssituationen. Alltså vad är det som gör en pedagog och 

dennes klass framgångsrik (a.a.)? 

Sammanfattningsvis kan antagandet göras att för att komma vidare när det gäller skola i 

alla former, oavsett vilket land, behövs systematisk utvärdering. Enligt skolverket ska 

förskolans utvärderingsarbete utgå från verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. I 

skolan har de flera styrdokument och en läroplan med betygsättning att relatera till när 

det gäller utvärdering. I USA, precis som i Sverige, ser vi att det behövs kunskap för att 

kunna utvärdera och gå vidare. Vidare ser vi att även de har ett system för att utvärdera. 
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5. Styrdokument 
  

I Skollagen (2010:800) 4 kap, 4§ kan vi läsa följande: 

 

 ”Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 

vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 

arbetet.” 

 (Skollagen 2010:800 s.35). 

 

Redan i propositionen från början av 2000-talet (2004/05:11) har det på nationell nivå 

bestämts att det ska ställas krav på varje enskild förskolas verksamhet att analysera och 

utvärdera regelbundet för att säkra kvaliteten på arbetet i förskolan (a.a.). 

 

Från utbildningen till specialpedagog på de olika universiteten står tydligt vad som är en 

av specialpedagogens uppgifter och det är att utvärdera och att vara autonom i mycket i 

sitt arbete. Här ett exempel från examensordningen (Linnéuniversitetet, Växjö, 2018) 

för specialpedagoger “...visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” är en av kommande arbetsuppgifter (a.a.). 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) är syftet med utvärdering grundligt 

utskrivet, där det påpekas att för att utveckling och lärande med barnet i fokus ska 

kunna ske bör utvärdering genomföras. Skollagen (2010:800) lyfter att 

rektor/förskolechef ansvarar för kvalitetsarbetet ska verkställas på varje enhet där all 

personal och barn deltar. Från barn och ungdomsnämndens årsrapport 2017, i kommun 

A:  

 
”Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen. I Skollagen (2010:800) har 

begreppet systematiskt kvalitetsarbete införts. Det innebär att utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas samt 

dokumenteras. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete finns närmare 

beskrivet i rutinen ”Systematiskt kvalitetsarbete” i verksamhetshandboken. 

Den viktigaste processen mynnar ut i ett verksamhetsuppdrag från 

förvaltningschef till respektive rektor/förskolechef.”  

(Barn och ungdomsnämndens årsrapport 2017 s.13) 

 

I Lpfö 98 (rev. 2016) beskrivs på förskolenivå att det är upp till varje förskola att 

utveckla sin verksamhetsplan för sin förskola. Detta är förskolechefen eller rektorns 

ansvar det är även att utvärdera (a.a.). Enligt Lpfö 98 (rev. 2016) ska arbetslaget:  

 

”kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje 

barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 

intentioner.” (Lpfö 98 2016 s.15)
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Skollagen ska följas på kommunalnivå som innebär att varje förskola och varje 

avdelning ska vila på denna lag. Här nedan har vi gjort en egen modell för att 

förtydliga hur många steg som detta innebär. 

 

            

Figur 2. (Egen modell) För att illustrera hur utvärdering skildras på de olika nivåerna 

inom utbildningssystemet i samhället har vi gjort en enkel bild. Här ovan har vi berättat 

hur och vad som skrivs på nationell, kommunal och enhetsnivå. Avdelningen är en egen 

nivå i vår modell på grund av att det sker en egen tolkning och utvärdering här. Dessutom 

är avdelningen den som är närmast barnen. 
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6. Teori 
 

Vi ser systemteori som en koppling till Bronfenbrenners ekologiska systemteori (1979) 

där även han har barn i centrum. I systemteorin tänker vi att det är pedagoger, 

pedagogiska insatser och specialpedagogiska insatser runt barnet. Barnet är då den inre 

cirkeln. 

 

 
Figur 3: Längst in är mikrosystemet efter det kommer mesosystemet därefter 

exosystem och längst ut makrosystemet. 

 

Bronfenbrenner (1979) beskriver att ett mikrosystem är olika små system i samhället, 

som familj, förskola, skola, arbete och så vidare, dvs de faktorer närmast en individ (den 

inre cirkeln). De viktigaste elementen i mikrosystemet är aktiviteter, roller och sociala 

relationer. 

 

Mesosystemet (nästa cirkel) innefattar flera mikrosystem, de olika närmiljöerna som 

existerar kring individen. De olika närmiljöerna i mesosystemet påverkar varandra, det 

som hänt i ena mikrosystemet påverkar hur individen reagerar och agerar i nästa 

mikrosystem samt i övergången till detta. 

 

I exosystemet (näst yttersta cirkeln) handlar det om hur olika samhällsinstitutioner och 

andra faktorer utanför de olika närmiljöerna påverkar närmiljöernas utformning och 

möjligheter för individen i samhället. Bronfenbrenner (1979) menar att det i 

exosystemet inte handlar om individens utveckling utan om att händelserna i detta 

system påverkar individens utveckling 

 

Politiska beslut, övergripande allmänna värderingar samt de uttalade funktionerna som 

exempelvis förskolan och skolan har i samhället tillhör makrosystemnivån (yttersta 

cirkeln) (a.a.). 

ma
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Specialpedagogen och specialpedagogiken är delar av detta system som påverkar och 

som blir påverkade. Här tänker vi att genom att se alla delarna som utvärdering och 

specialpedagogik i helheten som är förskolan ska vi kunna upptäcka om det är 

skillnader. Dessa skillnader kan vara i realiseringsarenan kontra formuleringsarenan. 

Det kan även vara en skillnad eller likhet mellan de olika kommunerna. 

 

Öquist (2010) beskriver systemteorin som att ständigt ha förändring och utveckling för 

ögonen. Att alla personer i ett sammanhang är beroende av varandra och att man måste 

våga granska sig själv även i en ledarposition, vilket pedagoger är för barnen. Detta 

gäller även i relationerna i en organisation och inte bara själva organisationen. Ur ett 

specialpedagogiskt synsätt betyder det att inte se enskilda barn som problem utan att se 

vad som händer i samspel med andra, både vuxna och barn. Detta betyder att hela 

systemet (vår kursivering) påverkas om ett barn är i behov av särskilt stöd. Med system 

menas i detta fall hela barngruppen och pedagogerna runt barnet. Som pedagog i en 

sådan barngrupp är det viktigt att kunna se sin egen del i systemet och hur det påverkar 

barngruppen (a.a.). 

 

En förklaring på systemteori hittar vi i Öquist (2013). En rektor, för en skola som är 

ganska sliten och nedklottrad, går en morgon genom korridorerna till personalrummet 

och finner disk i diskhon, överfulla papperskorgar och allmän oordning. Rektorn börjar 

fundera på varför ser det ut så här i min skola? Efter ett par dagars grubblande beslutar 

han sig för att satsa pengar på att rusta upp personalrummet. Då satsar rektorn pengar 

som egentligen inte finns, men känner någonstans inom sig att det är rätt. När 

renoveringen av personalrummet väl är färdigt händer det någonting med lärarna som 

vistas där, de diskar och håller efter rummet. Rektorn har även märkt att lärarna har 

börjat klä sig lite bättre, inga stora förändringar men ändå märkbart. Det går någon 

vecka till och plötsligt börjar lärarna självmant att försöka städa bort klottret i 

korridorerna, och eleverna hjälper till. Alla mår bättre på skolan när de vuxna visar att 

den är värd att tas om hand (egen tolkning av berättelsen i boken). Med det här kan man 

förstå systemteori lite bättre, man kan beskriva det som ringar på vattnet effekt. Rektorn 

chansade med renoveringen av personalrummet för lärarna men någonstans inom sig 

visste han att det var rätt. Efter det blev lärarna gladare och det smittade i sin tur av sig 

till eleverna. Allt hänger ihop, det blir som ett välfungerande system när allt fungerar.  

 

Om vi använder systemteori och ser på en delvis fiktiv verksamhet i förskolan 

någonstans i Sverige skulle vi börja med en barngrupp på en förskola. 

I denna barngrupp på en förskola fanns det 29 barn inskrivna och sex pedagoger som 

arbetade med dessa barn. Ganska tidigt på höstterminen uppmärksammade pedagogerna 

ett antal barn i behov av särskilt stöd. Här satte funderingarna igång, hur ska vi arbeta 

för att kunna möta alla barns behov? Inte bara de barn som var i behov av särskilt stöd. 

Eftersom barngruppen bestod av många barn hade pedagogerna redan tidigt delat in 

dem i tre grupper. Det blev varierande lösningar i de olika grupperna, eftersom det 

skiljde en del i ålder på barnen som var i behov av särskilt stöd. Den grupp som hade de 

äldsta barnen valde att en pedagog arbetade enskilt med det barnet som behövde stöd, 

medan de andra var tillsammans och hade temaarbete. Men detta var långt ifrån 

självklart, eftersom det betydde att den ena pedagogen var ensam med 10 barn, dock 

högst en halvtimme per gång. Detta beslut framkom när de två pedagogerna som 
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arbetade i den aktuella gruppen haft handledning av en specialpedagog. Då hade de 

båda pedagogerna provat många olika lösningar, men så länge barnet i behov var 

tillsammans med de andra barnen tog hen övertaget och störde temaarbetet. I och med 

beslutet att arbeta enskilt med detta barn, hände något positivt, både med det enskilda 

barnet men även med den andra gruppen. Det blev en annan harmoni och det kunde i 

stunder fungera att integrera de båda grupperna. Detta arbetssätt gjorde att övriga 

pedagoger på avdelningen började tänka annorlunda. Det specialpedagogiska 

förhållningssättet smittade av sig. Här kan man se en tydlig koppling till systemteorin, 

att om allt fungerar och hänger ihop leder det till en bra lösning för alla. Beslutet att ha 

det enskilda barnet för sig var inte lätt att ta, men ofta slutade det med att en pedagog 

ändå fick gå iväg med hen för att det inte fungerade i den stora gruppen. Med denna 

lösningen fann man en vardag som fungerade för alla inblandade, alltså konsekvensen 

av att våga tänka utanför ramar och boxar blev en vinst. 
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7. Metod 
 

Vi har valt en halvstrukturerad intervjumetod på grund av att vår förförståelse är att det 

är svårt att få tag i skriftliga utvärderingar på det som är en del av den 

specialpedagogiska insatsen. Den kvalitativa intervjun medför att det endast är en del av 

området som belyses genom att intervjua några utvalda personer för att få en insyn i hur 

det ser ut. Här använder vi en fenomenologisk ansats som medför att respondenterna 

beskriver utifrån sina upplevelser och att det är genom deras ögon vi får ett underlag att 

utgå ifrån (Kvale och Brinkmann, 2014). Eriksson Barajas m.fl. (2013) presenterar 

kvalitativ ansats som en metod som används när en forskare vill studera något som kan 

komma att ändras under tiden. Den som forskar får ibland ändra riktning och se på 

andra saker än vad den tänkt från början beroende på vad som framkommer i till 

exempel en intervju (a.a.). Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur två personer ses 

för att en ska fråga och en ska svara om ett visst ämne. Författarna betonar att det inte 

endast är att samla in data utan att det påverkas av hur och var det görs. Det är genom 

den samhällsvetenskapliga forskningen som det är möjligt att utgå från flera perspektiv 

(a.a.).  Med denna utgångspunkt vill vi ha specialpedagogers och förskolechefers åsikter 

om hur utvärderingen av specialpedagogik ser ut och hur den görs - med inriktning på 

förskolan. Vidare är vår tanke att försöka få tag i dokument såsom exempelvis 

kvalitetsredovisningar för att se om den specialpedagogiska delen av arbetet går att 

hitta. Vi utgår från tre olika kommuner och för att göra det lättare att läsa och ändå 

behålla avidentifieringen i möjligaste mån väljer vi att kalla kommunerna A, B och C i 

analysen och diskussionen. 

 

 

7.1 Etiska övervägande 
 

När det gäller självständiga arbeten ska man utgå bland annat från de fyra huvudkraven; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Dessa innebär i korthet att respondenterna ska informeras vad och hur arbetet ska 

användas, att de måste samtycka annars kan det inte användas, att de avidentifieras och 

att den fakta som samlas in endast får användas såsom det informerats om 

(Forskningsetiska principer, 2002). Vi informerar respondenterna att de ingår i ett 

självständigt arbete där vi vill intervjua dem för att kunna jämföra och se hur det 

specialpedagogiska arbetet utvärderas i förskolan. De fick även reda på att de är 

avidentifierade. I Vetenskapsrådet (2017) belyses Sekretess, Tystnadsplikt, Anonymitet 

och Integritet angående begrepp som reder ut detta ännu tydligare. Sekretess är något 

som myndigheter har men samtidigt lyder de under offentlighetsprincipen vilket innebär 

att det mesta kan begäras ut från myndigheter av vem som helst. Tystnadsplikt innebär 

att om något är under sekretess är det även tystnadsplikt men inte tvärtom. Det medför 

att om forskaren är skyldig att anmäla om den får veta något som olagligt. Anonymitet 

innebär att när en grupp analyseras och inte individer är det svårt för att inte säga 

omöjligt att säga vem som är vem. Det som kan medföras är att individen kan känna att 

de inte alls tillhör den grupp som forskaren har identifierat. När vi övervägde vilka som 

kunde svara på frågan uppstod en fundering om respondenterna på något sätt kunde få 

kännedom om vilka andra som deltar i intervjun, eftersom de genomförs i små 

kommuner. Men efter övervägande tog vi beslutet att genom tydlighet mot 
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respondenterna, vi sprider inte information om vilka som deltar. Att resultatet av 

intervjun kommer redovisas genom att upptäcka mönster och inte enskilda intervjuer 

vilket försvårar identifiering av individ. Här kunde vi se att både anonymitet- och 

integritetreglerna kan hjälpa respondenterna. Integritet innebär att forskaren ska se till 

att respondenterna inte nämns med namn eller kan identifieras i allra möjligaste mån 

skydda individen (a.a.). 

 

Respondenterna valde vi ut för att de har någon slags erfarenhet av specialpedagogiskt 

arbete (Ahrne och Svensson, 2015). 

Först gjorde vi en pilotstudie på två intervjuer även här informerade vi respondenterna 

om att de deltog i ett examensarbete.  

 

 

7.2 Urval 
 
Eftersom det är det specialpedagogiska arbetet som ska belysas, är det genom att titta på 

vad specialpedagogen gör men även andra specialpedagogiska insatser som 

förskolepedagogerna genomför i barngruppen i den dagliga verksamheten, som vi kan 

se om utvärdering görs. Därför är det rimligt att intervjua specialpedagoger och 

förskolechefer som är de som har den mest övergripande insynen på verksamheterna. 

Vår motivering till att välja intervjuer är att man får med mer än om man skickar iväg 

en enkät. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det är en process innan respondenter 

väljs ut och varför. Det ska vara respondenter som kan ge svar på de frågeställningarna 

som forskningen utgår ifrån (a.a.). Vi har tittat på utvärderingar från 

förskoleverksamheten, genom förskolechefer och/eller verksamheter som sedan skickas 

till nämnden. Här har vi velat se hur det specialpedagogiska syns i dessa 

utvärderingarna som kommer till de beslutande i kommunerna. Vi intervjuade sex 

personer, fem specialpedagoger och en förskolechef. Förskolecheferna var svåra att få 

tag på och de hade inte tid med intervjuer.  

De kommuner som vi valde var pga. lättillgänglighet. Från början hade vi tänkt två 

kommuner men en tredje tillkom på grund av att vi valde ha med pilotintervjuerna.  

 

 

7.3 Genomförande  
 

Vi har skickat ut epost till specialpedagoger och förskolechefer i tre kommuner. Urvalet 

ha skett slumpmässigt genom att vi frågat några specialpedagoger och förskolechefer 

om de vill delta. Genom detta har vi fått tillgång till sex respondenter och därmed 

genomfört sex intervjuer. I eposten (se bilaga) fanns information och en önskan från oss 

att de vill delta i vårt självständiga arbete. Vidare beskrev vi ungefärligt vad frågorna 

skulle handla om. Detta för att vi gärna ville att de skulle känna att de kunde förbereda 

sig, men samtidigt valde vi att inte ge dem själva frågorna i förväg. Vi ansåg som Ahrne 

och Svensson (2015) att genom att respondenterna inte var helt förberedda fanns det 

utrymme under själva intervjun att ställa följdfrågor om vi så önskade. Frågorna vi 

utgick ifrån finns som bilaga sist i vårt arbete. 
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Intervjuerna genomfördes på deras respektive arbetsplats. Vi genomförde tre intervjuer 

var. Innan intervjun frågade vi om fick lov att spela in intervjuerna för vår egen 

bearbetning av svaren. Vi använde oss av surfplatta och mobil för att spela in. Men vi 

valde att anteckna en del ändå under intervjun för att kunna följa upp det som 

respondenterna sa till exempel om vi ville ha en förklaring på något. Efteråt när vi hade 

transkriberat intervjuerna tittade vi på dem för att se om det fanns några mönster och 

likheter/skillnader. 

 

För att jämföra vad det står i deras kommundokument har vi tittat på 

kvalitetsredovisningar. Genom att leta på kommunernas hemsidor efter 

kvalitetsredovisningar men även genom att gå till protokoll som beskriver vad nämnden 

sagt och bestämt har vi fått fram några dokument som vi anser vara relevanta för vårt 

arbete. Vi har sammanfattat informationen och hur den ser ut för de olika kommunerna. 

Här har vi även skickat epost till förskolechefer och specialpedagoger i kommunerna för 

att få reda på var och vilka dokument som fanns om utvärdering och helst med fokus 

specialpedagogiska insatser i förskolan. 

 

 

Underlaget blev fem specialpedagoger som alla arbetar centralt på olika sätt i sina 

kommuner. En förskolechef lyckades vi intervjua. Efter att ha både kollat hemsidor och 

skickat epost till ansvariga i de tre kommunerna fick vi tre helt olika utvärderingar som 

kommit nämnden till känna. En utvärdering var en PowerPoint som förskolecheferna i 

den kommunen presenterade för nämnden. En andra utvärdering bestod av punkter i ett 

Word dokument som var från alla avdelningarna på alla förskolorna i den kommunen. 

Detta dokument skickade verksamhetschefen, som var chef över förskolecheferna, till 

nämnden i den kommunen. I den tredje kommunen som är störst hade alla 

förskolechefer fått skicka in uppgifter till kommunens samordnare som samlade ihop 

och la det som små delar i det stora dokumentet som var en utvärdering av hela 

utbildningsförvaltningen. 

 

 

7.4 Bearbetning 
 

Vi bestämde oss för att genomföra en pilotstudie för att därigenom se om syfte och 

frågor var relevanta. Då frågorna fungerade väl och inga väsentliga missförstånd 

uppstod beslutade vi oss för att låta provintervjuerna ingå.  

Vi är medvetna om att kvalitativ forskning, som intervjuer av några enskilda speciellt 

utvalda personer innebär, kan vara svåra att få trovärdiga men här anser vi att det går 

eftersom det är yrkesverksamma som svarar. Dessutom är vi varse att detta endast 

kommer att ge en insyn om hur de specialpedagogiska insatserna utvärderas i förskolan 

(Ahrne och Svensson, 2015). 

Vår tanke var att försöka få både förskolechefer och specialpedagoger mot förskola att 

delta i intervjuer. De som valde att ställa upp har vi också frågat om hur de redovisar 

och då fått tips på var deras kvalitetsredovisningar eller utvärderingar fanns. I de två 

små kommunerna skickade vi epost till några personer innan vi kom fram till den som 

verkligen hade utvärderingen. I den större kommunen fick vi reda på att det inte fanns 
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så mycket utvärderingar nedskrivna, de hamnar i barn och ungdomsnämndens 

årsrapporter, inbakade med förskolan och ganska osynliga. 

Vi har sökt dokument om utvärdering via kommunernas hemsidor men även via 

protokoll i kommunfullmäktige. Genom att skicka epost till personer inom kommunerna 

som vi har ansett kunnat ge oss den utvärderingen har vi fått ta del av några 

redovisningar. 
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8. Resultat 
 

Vårt syfte var att se hur, var och om specialpedagogiska insatser utvärderas i förskolan. 

I vårt arbete fick vi svar på hur det såg ut i de tre kommunerna vi granskat. Detta gav 

oss en inblick i hur det ser ut när det gäller utvärdering av specialpedagogiska insatser i 

förskolan. 

 

 

8.1 Intervjuer  
 

I intervjuerna framkom att specialpedagogerna arbetar med handledning av personal 

som kvalificerade samtalspartner. Vidare kan vi se att specialpedagogerna även arbetar 

med att utveckla förskolan genom att vara med i sammanhang och möten där 

specialpedagogisk kompetens är en tillgång. Hur de får inbjudan till detta är genom sina 

chefer och genom förskolecheferna men även på specialpedagogernas egen begäran. I 

vissa sammanhang och när specialpedagogerna har skaffat sig ytterligare kompetens i 

till exempel tal- och språkutveckling arbetar de ibland enskilt med en del barn. Vi fick 

tyvärr bara intervjua en förskolechef men det påverkade inte resultatet nämnvärt. Det är 

tydligt att ingen är säker på om eller hur man kan utvärdera de specialpedagogiska 

insatserna på förskolan. Det är inga stora skillnader på förskolechefens svar och 

specialpedagogernas därför har förskolechefens svar inte redovisats för sig. 

 

I de tre kommunerna ser strukturen olika ut för de specialpedagogiska insatserna. Av de 

tre kommunerna är en stor och de andra två små. Strukturen i de små kommunerna är att 

de får ärende via förskolechefen men det kan ske genom pedagogerna på förskolan. 

Alltså förskolechefen är medveten om att pedagogerna tar kontakt med 

specialpedagogerna. I en av kommunerna vill alltid förskolecheferna ha återkoppling på 

något sätt från specialpedagogen. I den andra kommunen finns det någon förskolechef 

som önskar återkoppling och några som inte gör det. Där upplever specialpedagogerna 

ett ointresse från dessa förskolechefer. I den större kommunen är det mer struktur hur 

gången ser ut från indikation till avskrivning. 

 

Där ser det ut enligt följande: 

 

1. Arbetslaget går till chefen/rektorn och talar om att de behöver hjälp med något, 

tex ett specifikt barn eller hela barngruppen. 

2. Förskolechefen beställer uppdrag från specialpedagogen. 

3. Specialpedagogen kommer ut till arbetslaget och pratar, hur många gånger och 

hur ofta avgör arbetslaget. 

4. Vid sista mötet med arbetslaget går specialpedagogen igenom det som skett 

under tiden som handledningen varat. 

5. Specialpedagogen avslutar sitt uppdrag tillsammans med förskolechefen som 

beställde uppdraget. 
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Specialpedagogerna har många års erfarenhet tillsammans, men ändå framkommer det 

att deras arbete inte har utvärderats tillräckligt, eller att det funnits något gemensamt 

utvärderingsmaterial i kommunerna. Förskolechefen saknade också en 

specialpedagogisk utvärdering som finns dokumenterad. Denna förskolechef menade att 

specialpedagogiskt arbete i förskolorna fortfarande är nytt och inte finns med som rutin 

i utvärderingar. 

 

 

8.1.1 Utvärdering 

 
Ingenstans går förskolechefen tillbaka till arbetslaget och hör hur de har upplevt 

insatsen. Det framkom även i intervjuerna att specialpedagogerna själva gärna vill ha 

utvärdering från arbetslagen de handlett. Men inga metoder med återkoppling har 

fungerat. Specialpedagogerna vill gärna veta vad som upplevts som bra och mindre bra 

för att kunna utveckla sitt arbete. De upplever det som olika insatser utan en röd tråd 

emellan.  

 

I bearbetningen av respondenternas svar kan vi se att de inte har en färdig struktur för 

hur de ska utvärdera sitt eget arbete. En annan del som framträder är att 

specialpedagogerna ser på organisationsnivå och gruppnivå (genom att hjälpa/stötta 

pedagogerna) för att göra förskolan tillgänglig för alla. De fem specialpedagogerna som 

intervjuades från de tre olika kommunerna utvärderade själva sitt arbete. Men de 

saknade formella kanaler/dokument/struktur för att göra det.  

 
”Det finns inget krav för oss att dokumentera då är det svårt att lämna något 

efter sig. Det är en utvärdering som är en personlig bedömning och det 

hänger på en själv hur man vill bedöma.” 

 

Någon av respondenterna önskade att de fått mer återkoppling från förskolecheferna då 

den oftast bara var muntlig och inte från alla förskolecheferna. Återkopplingen var inte 

heller regelbunden eller strukturerad på något sätt. En av specialpedagogerna uttrycker 

att det är svårt att värdera och utvärdera sig själv. 

 
”Det är svårt att se sig själv utifrån. Men jag kan se om de kallar om samma 

saker då har mitt arbete inte hjälpt. Eller kallar de inte för de inte vill ha min 

hjälp.”  

 

En av respondenterna om hur viktigt det är med utvärdering för att man ska komma 

vidare i sitt arbete och utveckla verksamheten så att den gynnar barnen. 
 

”Utan vet man ett nuläge i augusti-17 och så gör man en uppföljning i juni-

18, så kan man se vad har vi jobbat med, har det skett den utvecklingen som 

vi har förväntat oss? Eller inte? Helst ska man ju inte vänta så länge utan man 

ska ju göra uppföljning på resans gång för att se är faktiskt insatserna de 

rätta? ” 

 

”Eftersom vi har en skyldighet att vi ska följa och stödja barns utveckling.” 
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Det här står i styrdokument såsom Lpfö 98 (2016). Respondenterna är medvetna om de 

riktlinjer och styrdokument som finns men även att de inte kan fullfölja sitt uppdrag. 

 

 

 

 

8.1.2 Specialpedagogik 

 
En respondent i intervjun berättar om hur de förr mer såg på individnivå, barnen, och 

utgick ifrån dem alltid och att de nu lyft blicken och handleder pedagogerna på 

barngruppnivå. Någon av dem säger att hen till största delen arbetar med pedagogerna 

och endast en mindre del med enskilda barnen.  

 
”…det har svängt från när jag började jobba. Då tittade jag främst på barnen.” 

 

Ett annat citat om hur yrket har ändrats under den tiden respondenten har arbetat. 

 
”Och sedan blev det mer relationellt, att allt ansvar ligger ute hos 

pedagogerna, hur vi anpassar miljön, hur vi anpassar förhållningssättet, hur vi 

äh, alltså skapar, där det uppstår problem, hur vi hittar nya vägar kring det 

hela. Nu tycker vi att det har blivit en svängning från relationellt till 

kategoriskt igen.” 

 

En del av specialpedagogerna är med i ledningsgruppen i sin kommun vilket gör att de 

tillför ett specialpedagogiskt synsätt där. Alla specialpedagogerna uppger att de är med 

när handlingsplanerna för enskilda barn utvärderas. Här är det barnets egna specifika 

behov, individnivå, som står för det mesta. En del av handlingsplanerna är mot 

pedagogerna i arbetslaget runt barnet. Ingen handledning av pedagogerna står med i ett 

enskilts barns handlingsplan. Möjligtvis kan det stå i den pedagogiska kartläggningen, 

som är underlag för handlingsplanen. Men alla var överens om att det inte står något om 

effekterna av dessa handledningar eller rådgivningar. 

 

 

8.2 Dokument till nämnden 
 

Av de tre kommunerna har vi fått fram varierande utvärderingar som kommer 

nämnderna till känna. I en kommun är det en presentation, en variant på PowerPoint, 

som är den sammanställda redovisningen som förskolorna ger nämnden. I en andra 

kommun är det genom att ge nämnden de olika utvecklingsområdena som förskolorna 

själva punktat ner för att politikerna ska se vad de har gjort och behöver göra. I den 

tredje kommunen, som är större, finns en gedigen rapport där förskolan är en liten del 

av hela utbildningsförvaltningen. 

 

I kommunernas dokument har det varit lättare att hitta utvärderingar som handlar om 

grundskola och gymnasieskola. Om förskolan står det väldigt lite och gärna kombinerat 

med skolan. Det har varit svårt att hitta någon speciell utvärdering av specialpedagogik 

och specialpedagogiska insatser på grupp och organisationsnivå. Detta på grund av, vad 
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vi erfar, att flera specialpedagogiska insatser pågår på individnivå vilka är 

sekretessbelagda.  

 

 

 

8.2.1 Kommun A 

 
Från den stora kommunen fick vi en tjänsterapport gällande hela 

utbildningsförvaltningen. Det var mycket siffror och tabeller på hur många barn och 

personal. Det var fokus på ekonomi i vissa delar av rapporten. En del kallas Kvalitet i 

verksamheten vilken handlar om systematiskt kvalitetsarbete och den valde vi att titta 

närmare på. Här redovisas en sammanfattning av målen inom områdena; Normer och 

värden, Kunskaper, utveckling och lärande, Barns och ungdomars ansvar och 

inflytande, Förskola, skola och hem, Förskola, skola och omvärld, Övergång och 

samverkan, Förskolechefens/Rektors ansvar. Under dessa rubriker återfanns både 

förskola och skola. Vi valde att fokusera på förskolan. Inom Normer och värden hade 

det arbetats på varierande sätt på förskola bland annat genom att de fått stöd av centrala 

nätverksutvecklare.  

 

Det gjordes förebyggande arbete för att förhindra kränkande behandling. Där själva 

förvaltningen tittar på anmälningar för att därigenom kunna analysera och utvärdera hur 

de ska göra för att minska det. När det gäller rubriken Kunskap, utveckling och lärande 

har de i förskolan bland annat satsat på ett tydligt ledarskap. Här har anställts 

utvecklingslärare på olika procentsatser av sin arbetstid. I förskolan har det handlat om 

avdelningarna organisationer och pedagogisk miljö. Men även om pedagogisk 

dokumentation och allmän handledning av personal. Det finns även ämnesgrupper där 

en utvecklingsgrupp med speciallärare och specialpedagoger i grundskolan. Här ska 

anställas specialpedagoger mot förskolan under 2018. 

 

Under rubriken Barn och elevers språkutveckling finner vi att pedagogerna fått riktade 

insatser för att höja sin kompetens när det gäller att kunna ta hand om barn med annat 

modersmål. Här ingår förskolan i ett 3-årigt projekt. Tanken är att alla förskolor ska få 

höjd kompetens. I vår definition av vad specialpedagogik är har vi kommit fram till att 

där ingår även insatser som riktar sig att utveckla barns språkutveckling eller något 

annat område där specialinriktade insatser behövs. Dessa insatser innefattar oftast en 

kartläggning innan där specialpedagoger, lärare och skolledare ingår men det är inte 

tydligt i de färdiga dokumenten som nämnden får. 

 

 

8.2.2 Kommun B 

 

En kommun skickade en samlad utvärdering i punktform över alla förskolorna i 

kommunen. I detta dokument hade varje förskola redovisat för hur de såg på sina 

utvecklingsområden. Detta var vad verksamhetschefen såg som utvärdering. Eftersom 

vi inte kunde se någon specifik specialpedagogisk utvärdering utan försökt läsa ut ur 

dokumentet vad som är specialpedagogik överlag. Detta dokumentet är det som visas 

för nämnden. 
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Därutöver hade de en samlad information som bestod av önskemål och feedback från 

personalen. I denna del skrivs om lärmiljöer och material som kan vara både pedagogik 

och specialpedagogik beroende på vad de gör med det. Det går inte att se i dokumentet. 

Här talas även om den tredje pedagogen, som är miljön. Detta tittar specialpedagogen 

på när hjälp och stöd behövs. Utemiljöernas lärmiljöer och tillgänglighet är andra 

exempel på att specialpedagogiken syns även om det inte står specialpedagogik. I 

tillgänglighet tittar de på den fysiska, sociala och pedagogiska när det gäller material. 

Handlingsplaner önskar de mer tid för att implementera i verksamheten och de frågar 

sig hur det ska göras. 

 

Av de åtta förskolorna nämns specialpedagogerna av två stycken och då i samband med 

hjälp till handlingsplan för modersmålsstöd och samarbete och handledning i 

barnhälsoarbetet. Detta kan förstås i ljuset av att i denna kommunen satsar 

specialpedagogerna mycket på språket och är med vid kartläggningar när detta är 

aktuellt. Dessa specialpedagogerna har extra kompetens när det gäller språk och tal. 

 

 

8. 2.3 Kommun C 

 

Av kommun C har vi fått en presentation (Googles version av PowerPoint) där 

förskolecheferna tillsammans sammanställt utvärderingen till utbildningsnämnden. 

Själva presentationen börjar med att presentera fyra målområden som är aktuella för 

läsåret. Språkutveckling med underrubrik Läsförståelse, Samspel och kommunikation 

med underrubrik Inkluderande lärmiljöer, Motorik med underrubrik att varje förskola 

utarbetar mål utifrån sin verksamhet, Matematik/teknik/naturvetenskap med underrubrik 

att varje förskola utarbetar egna mål utifrån sin egen verksamhet.  

 

Därutöver påminns alla om att förskolan arbetar med målen i Likabehandlingsplanen 

parallellt med de andra målen. 

 

Arbetet med målen har arbetsgången enligt följande: Åtgärder och insatser – 

Måluppfyllelse – Måluppfyllelse av förväntad process – Utvärdering – Utveckling. 

 

Vidare lyfts målen var för sig under de rubrikerna ovan och under varje rubrik är en 

sammanfattning av alla förskolorna. När det gäller rubriken Inkluderande lärmiljöer går 

den ihop med Likabehandlingsplanen till viss del.  

 

Vidare beskrivs vilka utvärderingsmetoder som pedagogerna i förskolan använt. Detta 

har varit avstämning varje vecka på den gemensamma reflektionstiden. Skrivit 

reflektionsprotokoll efter aktiviteter. Barnen har fått reflektera över sitt lärande både 

enskilt och i grupp tillsammans med pedagogerna. Då har det använts iPad, smartboard, 

bilder, filmer m.m. Föräldrarna har fått ta del av pedagogisk dokumentation genom 

noteringar i lärplattformen varje vecka. Barnen har själva dokumenterat genom iPad 

bland annat. Det framkommer ingenstans någonting om specialpedagogik, det vävs ihop 

och får ingen plats i den här presentationen. Ett av målen är Inkluderande lärmiljöer 

som i denna kommun varit ett mål som nämnden har betonat ska arbetas med. 
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9. Analys 
 

Fangen och Sellerberg (2011) betonar att validitet och reliabilitet är något som bör tas 

med i analysen. Validitet är att vara medveten om att det kan finnas andra saker som 

påverkar det man undersöker (a.a.). Vi kunde nått en högre validitet om vi intervjuat fler 

förskolechefer, nu blev det bara en. Fangen och Sellerberg (2011) belyser att reliabilitet 

kan vara att den som intervjuar inte skriver ner allt som sägs eller att frågorna inte är 

tillräckligt relevanta för frågeställningarna (a.a.). Vi har en förförståelse med in i 

arbetet. I vår första del av analysen ställer vi formuleringsarenan och realiseringsarenan 

emot varandra.  

 

Systemteorin genom Bronfenbrenner (1979) och Öquist (2010) som vi har använt som 

en förklaring vid analysen. Det är bitarna i helheten som vi tittat på och hur de påverkar 

varandra. Beskrivningen av systemteorin är bland annat att det sker mycket på 

organisationsnivå och där har vi fått en inblick genom våra intervjuer och dokument 

från kommunerna (a.a.). 

 

Dokumenten från kommunerna påverkar hur arbetet ute på förskolor och skolor 

fungerar. För att kommunerna genom nämnden ska kunna kontrollera hur det ser ut 

skickas utvärderingar in eller redovisas på annat sätt. Vad som kommer fram i dessa 

utvärderingar är oftast förskolechefer och rektorers ansvar med stöd av 

utbildningschefen. Precis som i Bronfenbrenners (1979) systemteori, att allt hänger 

samman i en organisation, först är det kommunen som beslutar om barn och utbildning, 

nästa steg är förskolechefer som bestämmer på sin enhet och det får konskekvenser i 

arbetslaget och i slutändan påverkar detta barnen. Den inre cirkeln är då barnet 

(individen) ett mikrosystem. Utanför mikrosystemet finns mesosystemet som består av 

flera olika mikrosystem i detta fall kan vi tänka oss att det är relationerna mellan barn, 

pedagoger och specialpedagog. Den cirkeln som är utanför den är exosystemet som 

innehåller samhället, förskolan och förskolechefen. I den yttersta cirkeln, 

makrosystemet, finns lagarna bland annat skollagen och kommunens riktlinjer (a.a.).  

 

 
Figur 4: Barnet är ett mikrosystem som påverkas av mesosystemet, Barn-Pedagog-

Specialpedagog. Utanför finns exosystemet, Förskolan/förskolechef. I den yttre cirkeln 

finns lagar och riktlinjer, makrosystemet, som påverka alla systemen innanför. 
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9.1 Formuleringsarena kontra realiseringsarena 
 

När vi jämförde dokumenten från kommunerna och respondenternas svar kan vi se att 

det är helt skilda dokument vi fått när vi har velat ha en utvärdering från hela förskolans 

verksamhet i kommunen. Den ena kommunen hade ett helt års utvärdering och en annan 

kommun redovisade utvalda delar genom en PowerPoint. Det som bestäms på 

kommunnivå, alltså formuleringsarenan är inte förankrat hela vägen till 

realiseringsarenan. Skollagen (2010:800), en del av formuleringsarenan, är otydlig både 

i dokument och i utvärderingarna. Den röda tråden saknas, framförallt när det gäller det 

specialpedagogiska arbetet och utvärderingar. Detta kan vi se i både intervjuerna och 

dokumenten eftersom utvärdering saknas av specialpedagogik i förskolan.  

 

Utvärderingarna trattas ner av pedagogerna på förskolan till ett redovisat dokument i en 

mall av förskolechefen. Förskolechefen, eller i bästa fall flera förskolechefer 

tillsammans, sammanställer dessa utvärderingar trattar ner dem ännu mer. Denna 

version visas för utbildningschefen som godkänner och lämnar vidare till nämnden. I 

dessa utvärderingar syns oftast inte alla de specialpedagogiska insatserna eller 

specialpedagogens därför finns inte en röd tråd hela vägen till beslutsfattarna (se 

resultat, dokument). Eftersom utvärderingar inte är något man delar med sig av, stannar 

arbetet upp på olika nivåer och kan inte användas för att hjälpa barnet framåt i sin 

utveckling. På kommunnivå specificerar man inte de olika utvärderingarna därför blir 

det svårt att se vad det specialpedagogiska arbetet i förskolan har gett för resultat. Även 

på förskolenivå stannar utvärderingen upp någonstans på vägen, eftersom det inte görs 

någon återkoppling mellan specialpedagog, arbetslag, förskolechef och kommun (se 

resultat, intervjuer). Detta är tvärtom mot vad Lundqvist (2018) och Pihlgren (2017) 

påtalar är nödvändigt för utveckling av förskolans verksamhet. 

 

 

9.1.1 Dokument 

 

Ekström (2004) beskriver att själva styrningen från formuleringsarenan inte blir 

densamma i realiseringsarenan. Här ser vi en koppling till dokumenten från 

kommunerna där delar valts ut i utvärderingen. Exempelvis ser vi inga utvärderingar 

från specialpedagogernas handledningar. Ekström (2004) berättar om att styrningen är 

svag och det kan bero på att alla inte har den kunskap om området som krävs. I ljuset av 

detta kan vi se att kommun B endast har en utvärdering i punktform som lägger tyngden 

på utvecklingsområden vilket egentligen är nästa steg efter utvärderingen. Kommun C 

presenterar målen och valda delar av vad som framkommit i realiseringsarenan. I båda 

dessa kommunerna går utvärderingarna genom förskolecheferna och i kommun B sedan 

genom verksamhetschefen innan de når nämnden. 

 

Lundkvist (2018) och Pihlgren (2017) beskriver att utvärderingen och analysen av den 

är viktig för att komma vidare. Kommun B väljer att fokusera direkt på 

utvecklingsområden i sin utvärdering till nämnden.  
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På väldigt få ställen i dokumenten kan vi se den specialpedagogiska insatsen och 

utvärderingen av den. Specialpedagogens arbete finns inte med som en del av denna 

dokumentation. I varje fall inte specificerat.  

 

När vi berättat i början av arbetet vad vi ser att specialpedagogik är kan vi se att det kan 

vara riktade insatser inom ett visst kartlagt område. Bland annat Persson (2013) tar upp 

att det sker arbete på individnivå när det gäller specialpedagogiska insatser. Här kan 

kopplingen till kommun Cs mål ses. Någonstans i beslutskedjan har de sett att det är 

dessa mål som behöver prioriteras. 

 

 

9.1.2 Intervjuer 

 

I intervjuerna kan ses att respondenterna upplever att de inte får den uppföljning de 

önskar från förskolechefer eller pedagoger såsom de önskar. När vi frågar om 

utvärdering av deras uppdrag är det vad de säger. Detta kan ses i ljuset av Persson 

(2013) där det beskrivs att uppföljning är något som följs upp regelbundet medan 

utvärdering sker vid en bestämd tidpunkt och då endast av vissa delar.  

Specialpedagogerna berättar att de utvärderar sitt eget arbete för sig själv och för att de 

vill utvecklas och se vad som de behöver förbättra. Vidare var deras upplevelse att 

ingen uttryckt varken skriftligt eller muntligt att de ska utvärdera. Specialpedagogerna 

har bett om utvärdering från olika arbetslag de handlett, men inte ens då får de någon 

riktigt bra respons. En av specialpedagogerna berättade att hen försökt flera gånger att ta 

fram en utvärderingsmall men inte lyckats. Det är något som hen tycker saknas och 

påpekar flera gånger att det hade varit lättare att utvärdera sitt arbete om man fick 

feedback som man kunde analysera och sedan förbättra sin insats. 

 

Ahlberg (2013) beskriver att i specialpedagogens arbete ingår bland annat att handleda 

och vara en kvalificerad samtalspartner till personalen. Vidare att vara en drivkraft för 

utvecklingen i skolan. Respondenterna i våra intervjuer berättar att de arbetar med 

handledning och är samtalspartner både med personal i förskolan och med 

förskolechefen.  
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10. Diskussion 
 

10.1 Dokument 
 

Ekström (2004) påpekar att styrningen är svag och det syns även i de kommuner vi tittat 

på. I kommun B och C går allt genom förskolecheferna och i kommun B även genom 

verksamhetschefen vilket vi anser är anmärkningsvärt. Det är alltså chefer som 

granskar, tolkar och skickar vidare det som de anser ska synas. 

 

Lundkvist (2018) och Pihlgren (2017) visar på att utvärdering behövs för att gå vidare i 

arbetet med barnen. I kommunerna B och C har de visat för nämnden en del av sin 

verksamhet som förskolechefer och verksamhetschef vill visa. I kommun A så finns det 

en gedigen rapport som berör hela barn och ungdomsverksamheten. Detta gör att 

förskolan försvinner i det stora perspektivet, vilket får konsekvensen att den 

specialpedagogiska insatsen inte syns alls. 

 

 

10.2 Intervjuer 
 

Både när Persson (2013) och respondenterna uttrycker sig gällande utvärdering och 

uppföljning ser vi att dessa begrepp är svåra att skilja åt. Frågan är om vi uttryckt oss 

tillräckligt tydligt att det är utvärdering vi är ute efter eller om det är dem som blandar 

begreppen – det kan vi inte vara säkra på vilket. Det som vi inte kan se i intervjuerna är 

var de specialpedagogiska insatserna utvärderas på grupp-och organisationsnivå. Där 

verkar de sammanfattas med den vanliga pedagogiken eller försvinna. 

 

Ahlbergs (2013) beskrivning av specialpedagogens arbete stämmer bra överens med den 

bild vi fått genom intervjuerna. Respondenterna berättar att deras arbete består av att 

handleda personal mestadels och att vara kvalificerade samtalspartners. De är 

samtalspartners även till förskolecheferna och andra i ledande ställning i kommunerna. 

Här är specialpedagogerna även en kompetens som används som rådgivning och de 

sitter även med i olika sammanhang där deras kompetens behövs. Specialpedagogerna 

får ofta påtala, för bland annat förskolechefer, var de behöver vara med vid 

utvärderingar av förskolans verksamhet. De påtalar då att deras kompetens behövs vid 

utvärderingar. På ledningsnivå verkar det inte vara självklart att detta behövs. 

Specialpedagogerna ser det specialpedagogiska i utvärderingen, därför måste de vara en 

del i det arbetet.  

 

 

10.3 Specialpedagogiska implikationer 
 

I de dokument vi läst och de intervjuer vi gjort pekar på det som Ekström (2004) kallar 

en svag styrning i kommunerna. Det är svårt att få det som bestäms i kommunen att 

förankras i den dagliga verksamheten ute i förskolan. Från det som bestäms i 

formuleringsarenan till det som sker i realiseringsarenan. Om det beror på okunskap hos 

de som bestämmer eller om det är kommunikationsproblem emellan de som styr och de 



 

 

 

 

 

30 
 

som verkställer kan vi inte se i denna studie. Även i de artiklarna från USA, som vi 

nämnt i kapitel 4.1, bland annat Dukes m.fl. (2008) framkommer det att kunskap behövs 

för att kunna utvärdera i det specialpedagogiska området för att barnen ska utvecklas. 

Dessutom finns det missförstånd mellan de olika nivåerna i kommunen om hur 

utvärdering av de specialpedagogiska insatserna görs. Specialpedagogerna är precis som 

Ahlberg (2013) belyser väl medvetna om sin roll och vad som förväntas av dem. Det 

som skiner igenom både i dokument och intervjuer samt våra kontakter inför intervjuer 

och insamlandet av dokument, är att förskolecheferna inte alltid är medvetna om vad de 

kan använda specialpedagogerna till. Detta syns på grund av att de inte alltid är 

delaktiga eller vill ha utvärdering av de mjuka data som Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver att bland annat handledning är. Det saknas en struktur på hur det ska komma 

nämnden tillkänna. Nämnderna i kommunen är de som bestämmer över ekonomin, detta 

har en stor betydelse. Alltså anser vi att de borde få mer information om effekterna av 

handledningen är för personalen och därigenom barnen.  

 

Om vi ser tillbaka på våra frågeställningar finner vi att begreppet utvärdering inte är 

tydligt i alla kommunerna utan att uppföljning används istället. Ett annat ord som 

förekommer är utveckling. Därför kan det vara svårt att jämföra mellan olika kommuner 

och instanser. När det gäller specialpedagogik kan vi se att det används men framförallt 

mot individ – barn. Handledningen är en specialpedagogisk insats mot personal. Den 

specialpedagogiska yrkesrollen har vi sett att den är fortfarande otydlig för många ute i 

organisationerna. Det var även det vi fick till oss genom litteratur och tidigare 

forskning, att här finns mer att göra.  

 

I början av arbetet var vi inne på att vi skulle se skillnader eller likheter. Det finns både 

och. Skillnaderna är att kommunerna har olika storlek och/eller är i olika faser i sin 

uppbyggnad av utbildningsförvaltningen. Likheterna är att oavsett var du arbetar som 

specialpedagog, så är specialpedagogiken väldigt otydlig i utvärderingen av förskolans 

verksamhet, i alla fall centralt. Vidare finns skillnaden dels inom kommunerna att de vi 

fick till svar i intervjuerna såsom handledning inte syns i dokumenten som nämnden får.  

 

 

10.4 Vidare forskning 
 

Vårt resultat visar att om vi haft fler kommuner och jämföra hade varit intressant att se 

om det hade gett samma resultat. Vidare tänker vi att göra en ännu smalare 

undersökning kan vara ett förslag till forskning, då tänker vi till exempel bara fråga alla 

som arbetar på en skola vad de menar när de säger specialpedagogik och utvärdering. 

Pratar alla samma språk? Eller säger vi samma saker men menar olika? 
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjufrågor 
 

 

 
1. Hur ser det specialpedagogiska arbetet ut? (beskriv) 

2.  Vad är specialpedagogiskt arbete enligt dig? 

3. Hur utvärderas det specialpedagogiska arbetet i förskolan? 

4. Vilka metoder/verktyg används vid utvärdering av specialpedagogiska insatser i 

förskolan? 

5. Hur utvärderas ditt arbete? (ställd till specialpedagog) 

6. Hur utvärderas specialpedagogens arbete? (ställd till rektorn/förskolechefen) 

7. Hur följs utvärderingarna upp? 

8. Har du några tankar/funderingar på hur det skulle kunna gå till? 
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Bilaga B: E-postförfrågan 
 
Hej! 
Vi är två studenter på specialpedagogprogrammet på Linnèuniversitetet i Växjö som 
vore tacksamma om vi fick lite hjälp med svar på några frågor till vårt självständiga 
arbete (examensarbete). Är du intresserad av att delta i en intervju? 
 
Om vi får komma till dig och göra en intervju kan det vara bra att veta att den beräknas 
ta ca en timme och att din medverkan avidentifieras och du får vara anonym. 
Ämnet för frågorna är specialpedagogisk utvärdering. 
 
Det är endast en av oss som kommer och intervjuar.  
 
Till dig kommer Arline Nilsson Carolina Johansson 
 
Mejla Arline NilssonXXXXXXXXX   eller ring 0xxxxxxxxx 
 

 

Mejla Carolina Johansson  
XXXXXXXXX eller smsa 0xxxxxxxxx 
 
Om du vill medverka ringer vi upp och bestämmer dag och tid som passar dig. 
 
mvh Arline Nilsson och Carolina Johansson 
 

 


