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Sammanfattning

Syftet med studien är att kartlägga förskolepersonalens uppfattning angående behovet av 
specialpedagogiskt stöd inom förskolan och vilken kompetens och kunskap personalen 
förväntar sig att specialpedagogen ska tillföra.  Undersökningen har även lagt fokus på 
hur pedagogerna ser på specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. Studien är 
skriven utifrån en kvalitativ modell och undersökningen har genomförts med hjälp av 
metoderna; enkät och fokusgruppsamtal. Enkäten besvarades av tio respondenter i tre 
olika förskolor en vecka innan samtalen ägde rum. De tre fokusgruppsamtalen utgick
från fem områden; pedagogiska diskussioner, specialpedagogik, specialpedagogens roll, 
integrering/inkludering och barn i behov av särskilt stöd.

Resultatet visar att närhet och tillgänglighet till specialpedagog ses som förutsättningar 
för det förebyggande arbetet och för att specialpedagogen ska kunna vara ett 
komplement till den övriga personalen. Resultatet visar även att personalen efterfrågar 
stöd och hjälp i samband med reflektioner, få bekräftelser i den egna yrkesrollen och att 
specialpedagogen fungerar som en länk till externa kontakter. Ömsesidigt förtroende och 
närhet är ledstjärnor i samarbetet mellan personal och specialpedagog för att få till stånd 
en förskola för alla.

Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik, specialpedagog, pedagogiska 
reflektioner, förskolan.
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Inledning

Finns det behov av specialpedagogisk kunskap inom förskolan? Förskolan har enligt tradition 
inte haft specialpedagog eller speciallärare kopplad till sin verksamhet men är det samma sak 
som att där inte finns något behov av stöd och hjälp?  Vi har med denna studie försökt skaffa 
oss en bild av förskolepersonalens uppfattning av specialpedagogik och deras syn på vad och 
hur specialpedagoger skulle kunna verka i förskolans verksamhet.

1.1 Bakgrund

Anledningen till att vi valde att utforska specialpedagogiken och specialpedagogens roll i 
förskolan var att vi under vår utbildning till specialpedagoger upptäckte att det mesta av 
litteraturen och forskningsresultaten rörde skolan och inte förskolan. Avsaknaden av kunskap 
kring förskolans behov av detta blev synligt för oss och gjorde oss nyfikna på hur behoven
såg ut där. Vi har i denna studie valt att utgå från pedagogernas uppfattningar och med 
pedagoger menar vi all personal som arbetar i barngrupp i förskolan. Att skaffa kunskap kring 
detta, ser vi, som mycket angeläget för förskolans specialpedagoger då det är genom denna
kunskap de kommer att kunna möta upp förskolans behov. 

Till skillnad från skolan har förskolan alltid sett på barn utifrån ett helhetsperspektiv och har 
av tradition inte haft specialpedagog eller speciallärare kopplad till sin verksamhet. Ibland har 
psykologer kallats in för handledning trots att det gällt ärenden som krävt pedagogisk 
kunskap. I vissa kommuner har pedagoger med lång erfarenhet fungerat som handledare s.k. 
resurspedagoger. 

Den svenska förskolan är en del av både utbildningspolitiken och familjepolitiken. Fram till 
januari 1998 styrdes förskolan av Socialstyrelsen då Skolverket tog över ansvaret. I samband 
med detta fick Skollagen bestämmanderätten över förskolans verksamhet. Nu kom förskolan 
och grundskolan att ha samma huvudman. Detta innebar att de båda skolformerna fick en mer 
gemensam syn på lärande (Vallberg Roth, 2002). Samma år fick förskolan en egen läroplan, 
Lpfö 98. Enligt Nuder är detta ett historiskt dokument då förskolan inte tidigare haft en plan 
för lärande och studier som underlag för sitt arbete. Denna plan kom sig av att Göran Persson 
i sin regeringsförklaring fastställde att förskola och skola skulle ses som en helhet. Detta 
innebär att de olika utbildningsnivåerna nu har tre läroplaner, en för förskolan, en för den 
obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet och en för de frivilliga skolformerna. 
De tre läroplanerna utgår från en gemensam grundsyn på kunskap, utveckling och lärande
(Utbildnings Radion, 2006).

I och med att förskolan blev en del av skolväsendet kom det att bli det första steget i 
utbildningssystemet och utgör därmed det första steget i det livslånga lärandet.  Till förskolan
är barn i åldrarna ett till fem år välkomna. Riksdagen beslutade att införa allmän förskola för 
fyra- och femåringar (trädde i kraft 1 januari 2003) samt förskoleverksamhet för barn vars 
föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa (trädde i kraft 1 juli 2001) efter regeringens 
proposition Maxtaxa och allmän förskola m.m. (prop. 1999/2000:129). Huvudsyftet till 
reformen är att öka tillgängligheten till förskolan och på sikt även att göra den avgiftsfri 



5

liksom resten av skolväsendet. Detta innebär en markering, förskolan är till för barnet och inte 
i första hand en service för föräldrarna.

Rapporten Barns villkor i förändringstider (Socialstyrelsen, 1994) tar upp den förändrade 
situationen för de kommunala förskolorna. Förskolan har alltid hållit en hög kvalitet och alla 
barn har fått det stöd de behövt inom ramen för den ordinarie verksamheten. Barnen har 
betraktats i ett helhetsperspektiv och den rådande synen har varit att alla barn har behov, fast
en del har större. Men förutsättningarna har förändrats bl.a. genom besparingar och 
neddragningar och enligt Rabe & Hill (2001) upplever både föräldrar och personal att detta 
innebär stora påfrestningar på verksamheten. De två författarna belyser även Barn-
stugeutredningens princip att samhällets barnomsorg ska omfatta alla barn och ta ett särskilt 
ansvar för de barn som befinner sig i en utsatt situation. De går vidare till att beskriva sina 
uppfattningar om orsakerna till de försvårande omständigheter vad det gäller att möta alla 
individer i en förskola för alla.  De anser att det inte endast är en fråga om resurser, utan 
snarare en fråga om förståelsen av barnets behov och dess utveckling, och om det går att
relatera dessa till verksamhetens mål. För att kunna möta alla barn, måste enligt författarna, 
den pedagogiska synen som innefattas i begreppet förskola för alla motsvaras ”av en 
pedagogisk praxis som konkretiserar innebörden av människors lika värde så att den blir en 
reell del av barns socialisation” (Rabe & Hill, 2001 s.48). Den pedagogiska innebörden av 
detta visar sig i utformningen av den sociala miljön t.ex. genom att pedagogerna anpassar 
aktiviteterna så att vara rullstolsburen inte är en anledning till att inte kunna delta. Istället 
undanröjs hindren och de funktionshindrade betraktas utifrån vad de kan och inte för vad de 
inte kan (Rabe & Hill). 

I förskolans läroplan poängterar man följande ”Personalens förmåga att förstå och samspela 
med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt 
stöd för barn med svårigheter” och ”Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att 
göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö-
98 s.8-9). I Lpfö 98 beskrivs även arbetslagets ansvar ”Arbetslaget skall ge stimulans och 
särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (Lpfö-98 s.14). 
Skolverket (2005) har dessutom gett ut broschyren Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i 
förskolan. På dess omslag står att den ska ses ”Som ett led i arbetet att hävda alla barns rätt till 
en bra förskola”. Här tas bl.a. förskolans förutsättningar, arbetet i förskolan och dess mål-
uppfyllelse upp. Under rubriken arbetet i förskolan finner man kapitlet, behov av stöd vilket 
beskriver både vad kommunen bör sträva mot och vad som är viktigt för pedagogerna att 
känna till. 

”Kommunen bör

– Använda ett synsätt på barn i behov av särskilt stöd som innebär att stödbehovet relateras 
till den miljö barnet vistats i.

   – Sträva efter att barns behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie verksamheten samt 
att personalens har tillräcklig kompetens för detta.

– Ha kunskap om att tillhandahålla olika former av stöd anpassat till det aktuella behovet.

– Fortlöpande utvärdera om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och om 
de insatser som gjorts relevanta.
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Det är viktigt att personalen

– Arbetar utifrån ett synsätt på barn i behov av särskilt stöd som innebär att stödbehovet ses i 
relation till den miljö barnet vistas i.

– Tillsammans med barnets vårdnadshavare planerar och dokumenterar arbetet med särskilt 
stöd samt kontinuerligt följer upp detta.

– Genom uppföljningar och utvärderingar tydliggör vilka faktorer som har påverkat arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd och om stödresurserna är adekvata och tillräckliga” 
(Skolverket, 2005 s.32).  

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med studien är att kartlägga förskolepersonalens uppfattning angående behovet av 
specialpedagogiskt stöd inom förskolan och vilken kompetens och kunskap personalen 
förväntar sig att specialpedagogen ska tillföra. Studien bygger på de fem områdena; 
pedagogiska diskussioner, specialpedagogik, specialpedagogens roll, integrering/inkludering 
och barn i behov av särskilt stöd.

Kunskapen är värdefull för specialpedagoger i arbetet med att möta upp och utveckla 
verksamheten med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Studien kan 
förhoppningsvis fungera som en betydelsefull länk i arbetet med att utveckla och förbättra
traditionen kring specialpedagogers arbete i förskolan. I det förhållandevis nya samarbetet 
mellan specialpedagoger och förskolepedagoger är kunskapen om vad pedagogerna vill ha 
hjälp och stöttning med en viktig förutsättning för det framtida arbetet. 
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Litteraturgenomgång

Vi ska i denna litteraturgenomgång gå igenom forskning inom området. Vi kommer att 
behandla begrepp som behov och områdena barn i behov av särskilt stöd, vad är special-
pedagogik?, specialpedagogens uppdrag och kategoriskt/relationellt perspektiv. Det krävs 
kunskap kring dessa områden för att kunna tolka och förstå resultatet av vår undersökning 
vilket gör att vi här nedanför kommer att redogöra för dem och dra paralleller till litteratur och 
forskning. 

1.3 Centralt begrepp

1.3.1 Behov

Det blev uppenbart för oss att ett centralt begrepp för studien är behov. Vi använder oss av 
begreppet behov i många olika sammanhang såsom barn i behov, pedagoger i behov och 
specialpedagoger i behov. Vad är egentligen ett behov? Alla människor har ett grundläggande 
behov av att behövas skriver Jarrick (2005). Begreppet behov analyseras av Molander (2003) 
som att det är kopplat till något eftersträvansvärt eller något som någon önskar. Han ger även 
Naess medhåll när denne uttrycker att inga behov är politiskt eller filosofiskt neutrala
(Molander).  Författaren till boken Inclusion at the Crossroads, Farrell (2004) tar också upp 
begreppet behov, en term som han anser vara mycket diffus. Han beskriver det som att 
insmugglat i begreppets undermening är en annan persons värderingar och uppfattningar av 
vad som krävs. Genom vår studie belyser vi pedagogernas behov av hjälp och stöd och det 
resultat vi får fram kommer att spegla deras sanning av behov. Farrell påtalar vikten av att 
specificera vad det är som får oss att tro att det föreligger ett behov. När detta är gjort, menar 
han framstår ofta någon som hävdar att det föreligger ett behov men undviker svårigheterna 
med att förklara och beskriva varför de vill att behovet blir tillgodosett. Jarrick (2005) påtalar 
att människor skapar relationer och hjälpbehov och att dessa är ömsesidiga och beroende av 
varandra. Hans uppfattning är att behovet att vara behövd är grunden för hela samhällets 
existens.

1.4 Centrala områden

1.4.1 Barn i behov av särskilt stöd

Enligt Foucault (Persson, 2000) är det epokens normer som avgör vad som uppfattas som 
avvikande. Detta innebär att gruppen barn som behöver särskilt stöd inte är någon statisk eller 
homogen grupp. Här ingår barn vars svårigheter är av tillfällig eller mer långvarig karaktär. 
Det framgår tydligt att det är värderingarna i den tid man befinner sig som avgör, och detta 
blir uppenbart i exemplet att det finns betydligt fler barn med utvecklingsstörning i skolåldern
än i förskoleåldern eller som vuxna. Ytterligare ett bevis på miljöns och kulturens påverkan är 
skillnaden mellan antal individer med lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning. I USA 
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beräknas 75 procent av personerna med utvecklingsstörning lida av lindrig 
utvecklingsstörning och 25 procent av måttlig eller grav. I Sverige är resultaten de omvända 
(Skolverket, 2001). 

Persson (2000) har i sin artikel Galenskap finns i var och en studerat Foucaults arbete. 
Persson tar i artikeln upp att hur obehagliga Foucaults tankar kring vad som anses vara 
normalt respektive onormalt än är, har de påverkat vår förståelse av specialpedagogikens 
problematik. Persson drar paralleller mellan Foucaults tankar och skolans värld och ser att 
även i skolan är det samhällets uppfattning som stakar ut gränserna för vad som uppfattas som 
normalt och onormalt. ”Det finns barn som anses ha behov av specialpedagogiska åtgärder 
och det finns de som inte anses ha sådana behov. Var gränsen dem emellan går är i högsta 
grad en social konstruktion vars konsekvenser vi har svårt att överblicka” (Persson, 2000 
s.50). Skolverket påpekar att ”skolans generella undervisning och/eller miljö kan antingen 
eliminera behovet eller framkalla det”(Skolverket, 2001 s.7). SOU uttrycker samma 
uppfattning men med orden “Det är omgivningens förmåga att anpassa situationen till elevens 
svårigheter som påverkar handikappets omfattning”(SOU, 2000:19 s.176). 

Foucault (Persson 2000) menar att det är hur barnen behandlas som gör dem annorlunda och 
att det är alltför många regler och normer som styr människan i samhället. Vi väljer på olika 
sätt ut barn och stämplar dem som onormala och detta i sin tur leder till ett utanförskap 
(Persson, 2000). 

Så sent som i slutet av 1800- och början av 1900-talet diskuterade man de svaga och lågt 
begåvade barnens negativa påverkan på skolan. Man ansåg att dessa barn utgjorde en 
belastning för de normala barnen och att de hade en hämmande effekt på undervisningen.  
Under fyrtio och femtiotalet var det inte ovanligt att barn benämndes ”idioter och sinnesslöa”, 
individer man inte räknade med eller brydde sig särskilt mycket om. De här barnen ansågs 
vara alltför annorlunda för att ingå i den sociala gemenskapen på samma villkor som alla 
andra (Skolverket, 2001).  

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:27) står att läsa om vilka sextio och sjuttiotalets barn i 
behov av särskilt stöd ansågs vara. Det var barn med socialt, fysiskt eller psykiskt handikapp, 
barn från glesbygden med undermålig stimulans, invandrare eller barn som på olika sätt var 
utsatta för påfrestningar. 

I 1980 års läroplan står uttryckligen ”Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör heller 
inte sträva efter att göra dem lika”. Enligt Persson (2000) råder inte denna människo- och 
kunskapssyn längre. Socialstyrelsen skriver i sina allmänna råd från 1995 att barn med svåra 
funktionshinder t.ex. rörelsehinder, utvecklingsstörning, hörsel- eller synskador utgör en 
förhållandevis liten del av alla barn i behov av särskilt stöd. En betydligt större del är barn 
som har svårigheter som är svåra att tolka. I denna grupp finns barn som av någon anledning 
blivit störda i sin utveckling och som fått koncentrationssvårigheter och motorisk-perceptuella 
svårigheter som följd. Dessa svårigheter kan yttra sig som språkstörningar, 
inlärningssvårigheter eller känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter (Rabe & Hill, 
2001).

I förskolans första läroplan ges ingen exakt beskrivning av vilka barnen i svårigheter är utan 
här ges en betydligt bredare beskrivning”.....barn som befinner sig i svårigheter av olika slag”
(Lpfö 98, s.14). Formuleringen barn som befinner sig i svårigheter är ett mycket medvetet 
ordval då det pekar på en ändrad syn dvs. omgivningens betydelse för svårighetens 
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omfattning och art. Tidigare talade vi om barn med särskilda behov men idag används 
uttrycket barn i behov av särskilt stöd. Förskolans Allmänna råd lyfter också fram att barnens 
svårigheter är relaterade till miljön och att behovet av stöd kan variera beroende på miljön.
(Skolverket 2005). Svårigheterna ligger inte längre endast hos individen utan de möjligheter 
varje individ besitter ska tas tillvara i den anpassade verksamheten och undervisningen 
(Svenska Unescorådet, 2001).

Persson (2001) påtalar vikten av att dra lärdom av våra olikheter. Han beskriver tre grupper av 
barn som vi idag uppfattar befinna sig i svårigheter: 

– Biologiska/medicinska orsaker

– Beteendeproblem, problem i sitt lärande

– Socioekonomiska, kulturella/språkliga

Det finns i dagsläget inga uppgifter om hur många barn inom barnomsorgen som är i behov 
av särskilt stöd. Dock har det framkommit genom ett antal undersökningar att barnen som 
förekommer i gruppen med sociala och/eller psykiska svårigheter ökat de senaste åren 
samtidigt som fler barn riskerar att inte få det stöd de behöver. För många barn räcker det med 
stöd under en kortare period och stödets omfattning kan vara allt från några timmar till att 
omfatta barnets hela vistelse i skolan eller barngruppen. 

Vissa medicinska åkommor har en näst intill epidemisk prägel. Under förra seklet var det 
vanligt att barn och ungdomars sjukdomssymtom bestod av svimningar, hysteri och 
neurasteni medan det vi ser mest av idag är anorexi, bulimi och koncentrationssvårigheter 
(Skolverket, 2001).

Vid en tillbakablick framgår det tydligt att innebörden av vilka barnen i behov av särskilt stöd 
är och hur de blir bemötta ständigt förändras. Enligt Ballard (1999) innebär ett inkluderande 
samhälle att mångfalden är det normala och ingen definieras som avvikande. Samtidigt tycks
det, ur ett historiskt perspektiv, gå att urskilja ett behov människan och samhället har av att
sortera och avskilja, innebär det att Ballards beskrivning aldrig kommer att vara något annat 
än en utopi?

1.4.2 Vad är specialpedagogik?

Persson beskriver specialpedagogik på följande sätt ”Specialpedagogiken är ett 
kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen och med uppgift att stötta 
pedagogiken då variationer av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte 
räcker till”(Persson, föreläsning, 2004).

Persson fortsätter att beskriva specialpedagogik som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde 
som hämtar sina teorier från pedagogik, psykologi, sociologi och medicin. Det är svårt att 
vetenskapligt fastställa vad specialpedagogik är respektive inte är. Det förutsätter dessutom att 
man framhåller det speciella för att kunna se det generella i specialpedagogiken (Persson, 
2001). Enligt den utredning Lärarutbildningskommiten (SOU, 1999) gjorde 1974 tryckte man 
på att specialpedagogiken inte bör ses som en annorlunda pedagogik avsedd för ett fåtal 
elever utan mer som ett sätt att arbeta i vardagen vilket bör prägla alla lärares bemötande och 
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tillvägagångssätt. Även Nilholm (2006) uppmärksammar tolkningen att om
”normalpedagogiken” kan och ska hantera alla barns olikheter, då behövs inte
specialpedagogik. Farrell (2004) å sin sida menar på att specialpedagogik handlar om en 
pedagogik där den vanliga pedagogiken inte räcker till utan särskilda anpassningar. Han
hävdar att om specialpedagogiken uppfattas gälla alla barn och alla barn uppfattas vara i 
behov av särskilt stöd förlorar specialpedagogiken sitt värde och kommer inte till sin rätt för 
dem den är ämnad. Nilholms (2006) egen uppfattning är att specialpedagogiken kan vara ett 
sätt att hantera och möta dilemmat om hur verksamheterna ska kunna ge alla barn samma sak, 
samtidigt som det ska anpassas efter barns olikheter och försöka nå jämvikt . SOU:s (1999:63)
uppfattning är att det krävs specialpedagogik för att det ska kunna bli en skola för alla. Denna 
uppfattning ligger även till grund för den nya lärarutbildningen. ”Uppläggning och innehåll 
skall befrämja den blivande lärarens förutsättningar att möta alla elever” (prop. 
1999/2000:135, s.19).

Specialpedagogik i förskolan är enligt Rakstang Eck & Rognhaug, (1995) ett omfattande 
arbete med ansvar för barn i behov av särskilt stöd och deras utveckling, alla externa 
kontakter och olika behandlingar. Enligt dem känner många pedagoger att de skulle vilja ha 
fortbildning för att kunna möta barnen på bästa sätt. Det tvärvetenskapliga arbetet i 
förskoleutbildningen är inte tillräckligt och personalens kunskaper att möta barnens behov av 
speciella åtgärder räcker inte. 

Det kan konstateras att pedagogernas uppfattning och inställning har stor betydelse för den 
specialpedagogiska verksamheten. I sin rapport uppmärksammar SOU (1999:63) att den 
specialpedagogiska verksamheten är förutom att vara en fråga om resurser även en fråga om 
det rådande synsättet och kompetensen hos de skolansvariga och lärarna. Enligt 
Lärarutbildningskommiten (SOU, 1999:63) är det en stor utmaning för alla pedagoger att få 
barns olikheter att framstå som resurser och få dessa olikheter att utgöra grunden i det 
pedagogiska arbetet. De tar även upp att specialpedagogikens angelägnaste uppgift är att bidra 
till att alla pedagoger, oavsett skolform, ska kunna möta den naturliga variationen av 
olikheter. 

Haug hävdar att ”för att kunna ge ett antal barn undervisning är det nödvändigt med en högt 
utvecklad specialistkompetens, som bara ett fåtal kan, vill och bör ha (Haug, 2000 s.33). 
Denna uppfattning delas av SOU som i sin rapport från 1999 beskriver sin vision av den 
specialpedagogiska kompetensen inom skolväsendet. Bilden som här målas upp är den av en 
pyramid bestående av tre skikt. Den breda basen består av skolväsendets alla pedagoger och 
den grundläggande specialpedagogiska kunskapen de förväntas ha. Mellanskiktet utgörs av 
blivande lärares specialpedagogiska kunskaper som de tillgodogör sig genom kurser under 
utbildningen och även de pedagoger som läst specialpedagogiska kurser efter avslutade 
grundläggande lärarstudier. I den smala toppen på pyramiden återfinns specialpedagogerna, 
de som enligt Haug har en specialpedagogisk kompetens ”som bara ett fåtal kan, vill och bör 
ha”. 

Genom följande citat från Skollagen (1985:1100) framgår det att rätten till stöd är ovillkorlig:

3§ ”Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen ska utgå från varje barns behov. Om barn 
som av fysiska, psykiska, eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska de få det
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Däremot finns det inga klara angivelser för hur stödet ska se ut utan det är upp till varje 
kommun att utforma. Det innebär ett stort utrymme för lokala initiativ och bedömningar och 
medför även skillnader kommunerna emellan. 

Socialstyrelsen belyser att barn i behov av särskilt stöd kräver förutom extra kunskap, en 
anpassad miljö och arbetssätt och en större medvetenhet hos pedagogerna vad det gäller 
förberedelse och upprättandet av olika planer. Deras engagemang kring dessa områden har 
gjort att de genomfört ett antal undersökningar vilka pekar på en ökande tendens till 
speciallösningar för barn i behov av särskilt stöd. Det framgår från undersökningarna att dessa 
lösningar gäller alla nivåer av utbildningsväsendet alltså även förskolan. Det är fråga om 
specialinstitutioner, specialavdelningar och småbarnsdaghem vilka tar emot barn med fysiska 
funktionshinder samt barn med sociala och psykiska svårigheter. Fler och fler kommuner 
väljer att istället för att utveckla den ordinarie och integrerade verksamheten gå mot 
särlösningar. Om kommunerna inte ställer sig bakom visionen om en skola för alla utan 
istället väljer särlösningar pga. oförmåga att hantera barn i behov av särskilt stöd sätts enligt 
Rabe & Hill (2001) ”de övergripande principerna om normalisering och integrering ur spel”
(s.160).

På uppdrag av Specialpedagogiska institutet har Heimdahl (2003) gett ut en kvalitativ rapport 
angående behovet av statliga specialpedagogiska stödinsatser för elever med funktionshinder. 
Den visar att få elever i skolan hade något stöd och skolledarna var dåligt insatta i de 
funktionshindrades skolsituation. Det var ovanligt att lärare hade specialpedagogisk 
utbildning. Andra frågeställningar i studien rörde anpassning, anpassning av fysisk miljö, 
bemötande, gruppklimat, förekomsten av åtgärdsprogram, resurser, resursfördelning, 
organisation och samarbete. Resultaten pekade på brister inom både den generella och 
specifika specialpedagogiska kompetensen på skolorna och inom kommunen. Eleverna 
riskerade att segregeras i mindre grupper eller att deras behov och specifika förutsättningar 
inte synliggjordes. 

Vad det gäller forskningen kring det specialpedagogiska området har undersökningarna 
främst gjorts inom grundskolan. En del av studierna har utgått från elevers upplevelse och 
uppfattning av det specialpedagogiska stöd de erfarit medan andra rört områdena och 
dilemmana; kategoriskt/relationellt perspektiv och integrerande eller inkluderande/ 
segregerande lösningar. Nilholm pekar i sin rapport (2003) på vikten av att special-
pedagogisk forskning inte bedrivs utifrån det kompensatoriska perspektivet utan utgår från 
verksamheten och de pedagogiska frågorna. Han beskriver fyra områden vilka han anser vara 
av stor vikt för framtida forskning; specialpedagogik som leder till förändring, beskrivning av 
specialpedagogisk verksamhet, hur samtalet om specialpedagogik borde se ut och beskrivning 
av samtalet.

1.4.3 Specialpedagogens uppdrag

Som tidigare tagits upp i denna studie har förskolan i alla tider tagit emot barn precis som de 
är. Det har varit blyge Gustav som behövt mycket uppmuntran för att våga delta, Kalle som 
krävt en lugn miljö för att kunna leka och Stina som varit i behov av tydliga instruktioner. 

Nu uppmärksammas dock ett allt mer växande behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan. 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) belyser vikten av att på ett så tidigt 
stadium som möjligt kunna identifiera, bedöma och stimulera de yngsta barnen i behov av 
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särskilt stöd. De skriver även att den pedagogiska verksamheten bör utvecklas så att den 
främjar barnets fysiska, intellektuella och sociala utveckling så mycket som möjligt. Enligt 
Lärarutbildningskommiten finns ”ett stort behov av generell och grundläggande 
specialpedagogisk kompetens inom utbildningsområdet. Inom förskolan, de obligatoriska och 
frivilliga skolformerna fodras dessutom lärare med specialpedagogisk examen, dvs. 
specialpedagoger” (SOU, 1999:63 s.200). Lärarförbundet uppmärksammar särskilt behovet av 
att fler förskollärare utbildar sig (Lärarförbundet, 2005).

I examensordningen för specialpedagogiska programmet (2001:23) beskrivs att 
specialpedagogen ska ha kunskaper och färdigheter för att arbeta aktivt med barn i behov av 
särskilt stöd inom bl.a. förskolan. Utifrån detta kan man dock ställa sig frågan: Vet pedagoger 
och rektorer på förskolan om möjligheten att nyttja specialpedagogers aktiva deltagande i 
arbetet med barngruppen? Det faktum att rollen som specialpedagog är så ny inom förskolan 
innebär att det kan vara av stor vikt att information om dess möjligheter sprids. I
examensordningen beskrivs vidare att specialpedagogen ska kunna:

- ”identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och orsaker till 
svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer,

- genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på 
organisations-, grupp- och individnivå,

- utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan 
skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och 
lärandemiljöer,

- utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram, vara 
en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt 
för kolleger och andra berörda yrkesutövare,

- genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 
utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever” (citat taget från
examensordningen (2001:23). 

Fram till 1990 utbildades det speciallärare då specialpedagogutbildningen tog vid. 
Specialpedagogernas uppdrag har det gemensamt med speciallärarna att båda professionerna 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Skillnaderna är dock stora på så sätt att
speciallärarna ofta är hänvisade till ett avskilt rum där de arbetar med en liten grupp av barn
som anses ha svårighet att hänga med den övriga klassen. Det är barnet som får stöd och hjälp 
för att på bästa sätt utvecklas. Specialpedagogens uppdrag är istället mer övergripande med 
fokus på att förebygga och undanröja hinder för barn som befinner sig i svårigheter av olika
anledningar. Specialpedagogens uppdrag är inte bara att stödja barnet utan även se till 
anpassning av organisationen, den pedagogiska miljön, barngruppen och pedagogernas behov 
av stöd i sitt arbete för att de bästa förutsättningarna ska ges för barnets utveckling. 
Specialpedagogen arbetar med att stödja barnet utifrån tre nivåer individ, grupp och 
organisation (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001).

Det specialpedagogiska programmet som startade i början av nittiotalet ser inte ut som det vi 
har idag. Då hade utbildningen fyra skilda inriktningar: komplicerad inlärningssituation, döv 
och hörselskada, synskada och utvecklingsstörning. År 2001 togs inriktningarna bort och det 



13

specialpedagogiska uppdraget blev mer övergripande och generellt. Det började nu även 
uppmärksammas att det fanns ett behov av specialpedagogisk kunskap inom förskolan och 
fler förskollärare började utbilda sig till specialpedagoger. Genom de pedagogiska 
handledningssamtalen ska specialpedagogen inspirera, utveckla nya arbetssätt, stödja 
utvecklingsprocesser hos personalen t ex genom att föra värdegrundsdiskussioner, bidra till en 
reflekterande praktik och arbeta förebyggande bl.a. genom att anpassa miljön. Dessutom ska 
specialpedagogen anordna studiecirklar och föreläsningar för arbetslagen, förmedla kontakter 
och skaffa information om olika verksamheter, instanser, litteratur osv. I arbetet med barnet 
uppmärksammas barnets behov genom bl.a. observationer och dessa ligger till grund för den 
kartläggning specialpedagogen gör tillsammans med övrig personal (Emanuelsson, Persson & 
Rosenqvist, 2001). I januari 2006 trädde den ändring som gjorts i grundskoleförordningen i 
kraft vilket innebär att alla barn i grundskolan har rätt till en individuell utvecklingsplan s.k. 
IUP. I vissa kommuner gäller detta även förskolan (Skolverket 7 kap. 2§). När det gäller
upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna kan specialpedagogen stå till förfogande
även här (Lärarförbundet, 2005).

Lärarförbundet påpekar dock att den specialpedagogiska kompetensen som finns i dagsläget 
inte utnyttjas i det långsiktiga arbetet med att förebygga svårigheter. Oftast löser man, ute på 
förskolorna, behovet av stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd med att en extra personal 
anställs i barngruppen. Detta uppfattar Lärarförbundet liksom Skolverket som en kortsiktig 
lösning och båda hävdar att den specialpedagogiska kompetensen måste utnyttjas i det 
långsiktiga arbetet med att förebygga svårigheter (Lärarförbundet, 2005). I Skolverkets 
Allmänna råd för kvalitet i förskolan anges att kommunerna bör ”ha kunskap om och 
tillhandahålla olika former av stöd anpassat till det aktuella behovet” och ”fortlöpande 
utvärdera om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och om de insatser som 
gjorts varit relevanta” (Skolverket, 2005 s.32).

Det ställs extra höga krav på arbetslaget när det kommer ett barn i behov av extra stöd till 
barngruppen. En förutsättning för att det ska fungera är att arbetslaget upplever det som en 
utmaning att just de blivit utvalda för att de har eller vill utveckla en kompetens i att ta emot 
barnet. För att detta ska kunna ske krävs det att arbetslaget får stöd när de behöver det och 
känner att de får förståelse för sin eventuella oro eller osäkerhet kring mottagandet av barnet
(Rabe & Hill, 2001). När man arbetar med människor använder man den egna kroppen som 
insats och detta tar kraft, en kraft som måste fyllas på för att man ska kunna fortsätta att 
fungera och utvecklas. Folkman (1998) lyfter fram betydelsen av att pedagogerna har en kanal 
där alla tankar och känslor får komma fram. Att behöva stöd och hjälp är naturligt och inte 
något som tyder på bristande kompetens. De pedagoger som deltagit i Folkmans intervjuer 
poängterar vikten av få bekräftelser och uppmuntran. Vikten av att få tillgång till någon som 
kan uppmärksamma dem på minsta lilla framsteg när utvecklingen går sakta eller tycks stå 
stilla och som kan erbjuda nya infallsvinklar och synsätt. Johannessen och Vedele (Rakstang 
Eck & Rognhaug, 1995) har gjort flera undersökningar kring handledning och de har funnit 
att det föreligger ett stort behov. Personalen upplever att de genom handledningen får 
möjlighet att dela ansvaret för barnet och att den ger avlastning. De uttrycker även att 
handledningen måste ske regelbundet då det alltid finns något eller några barn i gruppen som 
är i större behov än andra. 

Vidare påtalar de hur viktigt det är att handledaren är väl bevandrad med förskolan så att man 
har en gemensam grund i samtalen och ”talar samma språk”. Även tidsaspekten tas upp som 
en viktig faktor när det gäller handledning. Pedagogerna menar att det inte får gå för lång tid 
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innan man får hjälp i form av handledning eftersom ”problemen” då hinner växa sig allt för 
stora.

Bladini (2004) har genom sin studie om handledningssamtal med specialpedagoger tagit del 
av olika motiv till samtal. En uppfattning specialpedagogerna framförde var att det inte är 
bara de pedagoger som arbetar med barn i svårigheter som behöver stöd utan alla pedagoger 
behöver få möjlighet till reflekterande samtal. Detta eftersom alla barn kräver individuella 
lösningar och dessa lösningar inte alltid är helt oproblematiska. En annan uppfattning var att 
det kan vara bättre att stödja pedagogerna i deras arbete än att arbeta direkt med barnet i 
behov av särskilt stöd, då man på detta sätt undviker smärtsamma separationer. Genom sin 
undersökning upptäckte Bladini att specialpedagogernas tillvägagångssätt inför samtal skilde 
sig åt. En del upplever det viktigt att själva, genom observationer, bilda sig en uppfattning 
medan andra utgår från pedagogernas bild. Det framkom även att det kan vara svårt för 
specialpedagogen att tvingas utgå från pedagogernas uppfattning om vad som är bäst för 
barnet och inte få skaffa sig ett eget intryck.

I undersökningen beskrivs även specialpedagogernas uppfattning av sig själva som en del av 
processen samtidigt som de ser sig stå utanför. Specialpedagogerna ansåg att en av deras 
viktigaste uppgifter var att bekräfta pedagogerna. Lyssna till det pedagogerna framförde även 
när det gällde beklämmande och svåra ärenden. Samtidigt uppfattade specialpedagogerna sig 
ha ett mycket viktigt arbete i att skapa en förändring genom att få pedagogerna att reflektera 
över sitt eget bemötande och handlande och på så sätt få ett utökat synsätt och se möjligheter. 

Bladini skriver att för att kunna fungera som handledare krävs det att man som 
specialpedagog besitter både goda kunskaper i ämnet specialpedagogik och har förmåga att 
föra utvecklande samtal med pedagogerna. Hon beskriver olika sätt att se på handledning, dels
genom att specialpedagogen utifrån sin expertkunskap försöker påverka pedagogerna att se 
förhållandena i ett annat perspektiv och dels genom att problematisera så att pedagogerna
själva reflekterar och kommer på hur de kan gå vidare. Nilholm (2006) beskriver den 
specialpedagogiska kompetensen som en förmåga att få alla att känna sig delaktiga. 

Bladini (2004) beskriver även balansgången mellan att inte trampa någon på tårna samtidigt 
som det gäller för specialpedagogen att skaffa sig legitimitet att vara expert. Tilliten och 
respekten mellan specialpedagog och pedagog beskrivs som förutsättningar för utvecklande 
handledningssamtal. Specialpedagogerna i Bladinis undersökning beskriver dessutom hur 
viktigt de upplevde det att man som specialpedagog hittar en öppning, något parterna har 
gemensamt. Vi ser här ett samband mellan vikten av att pedagogerna känner sig delaktiga och 
betydelsefulla och deras vilja att prova nya infallsvinklar. Denna medvetna öppenhet uttrycker 
Mead på följande sätt ”It is the consciouness of the change that is the essential step in the 
dialectic of reflective consiousness” (von Wright, 2003. s.123).

I detta sammanhang blir parallellerna till Antonovskys (2005) tes om individens känsla av 
sammanhang tydliga. Antonovsky använder sig av begreppet KASAM.  KASAM står för 
Känsla Av SAMmanhang vilket i sin tur omfattar begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. De tre begreppen tar upp vikten av att man som individ ges förutsättningar att 
förstå, acceptera och se sammanhangen i sitt livs händelser och sin livssituation med mer eller 
mindre möjlighet att påverka. Pedagogerna måste ges en klar och tydlig bild av vad 
specialpedagogik är, de måste känna sig delaktiga i sammanhanget och finna det meningsfullt 
och de måste få känna att de ges det stöd och den hjälp de behöver för att kunna hantera sitt 
uppdrag. 
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1.4.4 Kategoriskt / Relationellt perspektiv 

Alla vi möter bemöter vi olika, vänner - okända, unga - gamla osv. Hur vi beter oss och hur vi 
hanterar olika situationer beror alltså på sammanhanget. Detta gäller naturligtvis även barn, 
och vikten av att känna förtroende för omgivningen och samklang i möten för att kunna 
utvecklas understryker Lorentzon (1999). Han menar att en människa inte är på ett visst sätt 
utan det är i mötet hon får en identitet. Von Wright (2003) menar att förutsättningen för att en 
pedagog ska se barnet framför sig som Någon, är att hon/han riktar sin uppmärksamhet mot 
det de har gemensamt dvs. det pedagogiska mötet. Von Wright menar att detta är ett centralt 
tema för Mead då han uppmanar oss att inte förlita oss ”på egenskaper som är givna av 
naturen utan att betrakta människan som ständigt i vardande” (von Wright, 2003 s.105). Även 
Rabe & Hill (2001) belyser att barn som är i behov av särskilt stöd i ett sammanhang inte 
nödvändigtvis behöver vara det i ett annat. Ett lysande exempel på detta hittar vi i Nordin-
Hultmans (2004) avhandling där vi får följa en fyraårig flicka ute i sandlådan. Flickan sitter 
ensam och gör ingen ansats varken till att leka eller ta kontakt med de andra barnen. När 
flickan en stund senare befinner sig i målarrummet upptäcker hon med glädje att färgerna hon 
målat med rinner in i varandra och blandas. Hon springer strålande fram till de andra barnen 
och visar fenomenet. Sedan blandar alla barnen sina färger, inspirerade av denna flicka som i 
förra situationen var håglös och ensam. Är detta en passiv och inåtvänd flicka eller är hon ett 
barn som kan ta initiativ till lek och har förmåga att samspela med andra? Nordin-Hultman 
sällar sig till ovanstående skara då hon framhåller att barn inte är på det ena eller andra sättet 
utan de blir, beroende på miljöns och aktiviteternas möjligheter och normer. 

Von Wright (2003) beskriver det s.k. relationella perspektivet som ”ett perspektiv där 
människor betraktas i relation till andra människor i och med att en förutsättning för enskilda 
individers existens är existensen av andra individer”(von Wright, 2003 s.33). Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist (2001) poängterar också att det centrala i det relationella perspektivet 
är förhållande och samspel mellan människor. På samma sätt som von Wright menar dessa tre 
författare att förändringar i barnets miljö kan påverka barnets utveckling. Nordin- Hultman 
(2004) jämför i sin studie engelska och svenska förskolors sätt att organisera miljön och 
erbjuda barn aktiviteter. Genom studien blir betydelsen av den pedagogiska miljön, materialet 
och dess placering, rummens utformning och den tidstyrda dagsrytmen uppenbar. 

Bladini (2004) upptäckte i sin studie om specialpedagogers roll som handledare i förskolan att 
det är ofta barnet som står i centrum under samtalet och att specialpedagogen ser sig som 
företrädare för barnet. Hon ifrågasätter dock detta eftersom det kan innebära att fokus leds 
bort från pedagogernas arbete och istället centreras till barnets tillkortakommanden. 

Ytterligare en forskare som uppmärksammat den roll miljön spelar i detta sammanhang är 
Göransson (2005). Hon hävdar i sin artikel The voice of inclusion in the conversation of 
pedagogy att en förutsättning för att inkludering ska lyckas är att det sker en omstrukturering 
av hela skolan. De sätt vi lär ut och de kunskapsmål vi sätter upp måste ifrågasättas och de 
didaktiska samtalen utvecklas. Hon skriver att det krävs en undervisningsform där barnen 
skaffar sig erfarenhet genom aktiviteter liksom hur vikigt det är att undervisningen är 
samhällsbaserad och materialet variationsrikt. Hon efterfrågar även en undervisning som
bedrivs med hjälp av olika metoder och på flera olika nivåer. Vidare ser hon fördelar med att 
barn arbetar i grupp och på så sätt ges utrymme för kooperativt lärande genom att 
gruppmedlemmarna tillsammans skapar kunskap och förståelse.
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Förskolans pedagogik utgår enligt Rabe & Hill (2001) i hög grad från ett helhetsperspektiv på 
barnet och där verksamheten utarbetas utifrån barnets behov. Nordin–Hultman (2004) hävdar 
att trots detta har vår syn på barnet förändrats och aldrig tidigare har barn bedömts och 
beskrivits som de gör idag. Det är inte längre endast det barnet gör som noteras utan även hur 
det är. Nordin-Hultman ger uttryck för att det ligger en fara i detta då hon skriver att strävan 
aldrig varit så stark som nu att som Foucault så beskrivande uttrycker det ”Individualisera 
varje barn och fästa det vid en egen identitet, en identitet som såväl barnet som andra måste 
erkänna” (Nordin-Hultman, 2004, s.178).

Nordin-Hultman ställer sig frågan ”-Vad är det för individsyn som teorier om barns lärande, 
utveckling och socialisation är bärare av?” (Nordin-Hultman, 2004, s.153). Enligt författaren
är synen på människan som individ och subjekt en relativt ung uppfinning. Framtill slutet av 
1500-talet sågs varje individ som en del av en släkt och större grupp. Tidigare hade varje 
enskild individ främst beskrivits genom sin position inom en klan. Brytningen kom genom 
fallet av det feodala samhället och splittringen av det feodala hushållet innebar att varje 
individ fick makt och inflytande över sina ekonomiska medel. Människorna fick nu utrymme 
att påverka och styra sina egna liv. I Nordin-Hultmans bok beskriver Foucault hur det nu 
började förekomma porträtt och levnadsteckningar i form av självbiografier och liknande över 
vanliga samhällsmedborgare och inte endast över furstar och gudar som tidigare varit fallet. 
Geertz beskriver bilden av individen som subjekt på följande sätt;

”Den västerländska föreställningen om individen som ett avgränsat, unikt, mer eller mindre 
integrerat viljemässigt och kognitivt universum, ett dynamiskt centrum för medvetande, 
känslor, omdöme och handling, organiserad som en avskild helhet, som avtecknar sig mot 
andra sådana helheter och mot en social och materiell bakgrund, är, hur märkligt det än verkar 
för oss, en ganska underlig ide’, sett från andra kulturers horisont” (Nordin-Hultman, 2004 
s.153).
                                                                                                                                                                                       
Förutom det relationella perspektivet redogör Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) 
även för det kategoriska vilket innebär att man ser barnet som bärare av svårigheterna, ofta 
med diagnoser som förklaring. Persson (2001) hävdar att den specialpedagogiska 
verksamheten har sin tradition inom det kategoriska perspektivet och att det kan hållas för 
troligt att det är än idag den lösning som används mest frekvent vad det gäller hjälpinsatser 
för barn i behov av särskilt stöd. Nilholm (2006) anser inte att det finns något utvecklande i 
varken kategorisering eller diagnostisering och Rabe & Hill (2001) ser detta som helt 
förkastligt då ”skulden” läggs på barnet och gör att omgivningen uppfattar svårigheterna som 
barnets egenskap. 

Ytterligare ett resultat av det relationella perspektivet är förutom att det inte sätter den 
enskilde individens uppträdande och beteende i fokus att ”elevens förutsättningar i olika 
avseenden också ses relationellt” dvs. här återfinns uppfattningen att man genom att anpassa 
miljön och röja hinder kan påverka individens förutsättningar att nå på förhand uppställda 
krav eller mål. I det kategoriska perspektivet å andra sidan förläggs svårigheterna hos 
individen och här råder inte tron på att en gynnsam miljö skulle kunna ha en positiv påverkan 
på svårigheterna (Persson, 2001, s.144).

Nilholm (2006) har här översatt Emanuelsson, Persson & Rosenqvist beskrivning av det 
kategoriska perspektivet;

– ”Särskilda behov ses som en individuell egenskap
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– Sådana behov avgränsas och kategoriseras.

– Det specialpedagogiska fältet kartläggs och systematiseras.

– Specialpedagogik etableras som en ”vetenskaplig” disciplin.

– Speciellt, snarare än inkluderande, stöd, förespråkas.

– Specialpedagogisk kompetens ses som att kompetent stöd ges direkt relaterat till de
   diagnostiserade problemen hos eleverna

– Skälet till specialpedagogiska behov ses som beroende på att elever har svårigheter som är 
antingen medfödda eller på annat sätt bundna till individen” (citat taget från Nilholm, 2006 
s.17).

Skillnaderna mellan det relationella och det kategoriska perspektivet är förutom, det som 
hittills tagits upp, även tidsaspekten. Det relationella perspektivet lägger stor vikt vid att 
förebygga och undanröja hinder i individens omgivning, ett arbetssätt som kräver planering 
och tid. Däremot att förlägga svårigheterna till individen, som görs i det kategoriska 
perspektivet, innebär att man rycker ut, stöttar upp och hjälper till när svårigheterna blivit ett 
faktum. Detta är en betydligt mer kortsiktig lösning om än en betydligt snabbare (Persson, 
2001).

Enligt Persson är det viktigt att den specialpedagogiska hjälpen och stödet sker i interaktion 
med den övriga pedagogiska verksamheten. Nilholm (2006) delar denna uppfattning och 
anser inte att barn ska ha olika särskilda lösningar utan att alla ska vara delaktiga. Ballard 
hävdar att då det gäller inkludering krävs det att vi strävar efter att identifiera och undanröja 
alla hinder för inlärning för alla barn (Ballard, 1999).

Nilholm (2006) för fram hur företrädare för det relationella perspektivet resonerar, att det 
handlar om mer specialpedagogik för att kunna uppnå inkludering. Enligt honom har
inkludering blivit ett populärt begrepp som alltfler använder om barns rätt till deltagande. 
Nilholm beskriver hur denna strävan efter delaktighet omöjliggörs om utgångsläget är Farrell 
och Ainscows dvs. att det är skillnad mellan normalitet och avvikelse (se avsnittet: Vad är 
specialpedagogik? – där vi tar upp dilemmat om vilka specialpedagogiken är ämnad för). Han 
uppmärksammar att det ligger en paradox mellan ovanstående uppfattning och den 
uppfattning som Farrell och Ainscow för fram. Innebörden av deras uppfattning kan man 
finna redan i titeln av deras bok Making special education inclusive. Det speciella med barnen 
i gruppen ”barn i behov av särskilt stöd” lyfts fram i och med att man talar om att de ska 
inkluderas skriver Nilholm. Han menar dock att detta inte är något som drabbar alla och att 
även en segregerande lösning kan leda till att barn i behov av särskilt stöd betraktas som 
speciella. 

Diskussionen om inkludering uppmärksammas mest när det gäller skolan men Nilholm 
påpekar att behovet av att vara inkluderad är ett mänskligt behov som gäller olika sociala 
sammanhang. Den värld vi lever i segregeras genom vårt arbete, genus, etnicitet, om vi bor på 
landet eller i staden. Vidare segregeras vi även genom vår roll som maka, syster, chef osv. 
Nilholm menar att med detta som utgångspunkt är det lätt att förstå vårt behov av tillhörighet 
och sammanhang.
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Metod

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och insamlandet av data har skett med hjälp av 
de två metoderna; enkät och fokusgruppsamtal. Tillgren (Tillgren & Wallin, 1999) beskriver 
kvalitativa intervjuer som ”medel för den forskning som har som mål att upptäcka företeelser, 
egenskaper eller innebörder” (s.313). I alla kvalitativa undersökningar är trovärdighet ett 
centralt begrepp och här innefattas studiens validitet och reliabilitet. Validitet innebär giltighet
dvs. resultatet från studien ska stämma överens med dess frågeställning och reliabilitet 
innebär tillförlitlighet, studiens ska kunna upprepas med samma resultat. En vanlig metod för 
att säkerställa reliabiliteten i en undersökning är s.k. metodtriangulering dvs. att förutom den 
valda metoden använda ytterligare en undersökningsmetod t.ex. enkäter eller 
observationsstudier. Själva begreppet metod handlar enligt Rienecker & Jörgensen (2002) om 
ett sätt att samla in och bearbeta information för att få lösningen på ett problem eller svaret på 
en fråga. Först redovisas metoderna generellt och sedan ges en beskrivning av genomförandet. 

1.5 Generell metodbeskrivning

1.5.1 Enkäter

Bryman (2002) beskriver metoden enkät som ett formulär respondenten själv fyller i och 
lämnar tillbaka till forskaren. Han menar att enkäten bör ha ytterst få öppna frågor och vara
lätt att förstå. Den bör vara relativt kort och innehålla frågor som engagerar. Fördelarna med 
enkäter är att intervjuaren inte kan påverka respondenten och att respondenten själv kan välja 
när det passar att fylla i enkäten. De är enkla att administrera och lätta att skicka ut. 
Nackdelarna är att det inte finns någon som kan förtydliga frågorna för respondenten och att 
det inte går att ställa följdfrågor på respondentens svar. En annan aspekt när det gäller enkäter 
är att det finns respondenter med läs- och skrivsvårigheter eller annat modersmål och dessa 
faktorer kan försvåra svarandet av en enkät. Det finns även en risk att respondenten inte 
svarar på alla frågorna i enkäten vilket då innebär ett stort bortfall. Korta enkäter har lägre 
bortfall än långa. För att minska bortfall ska man vara noga med att förklara syftet med 
undersökningen och varför respondenten blivit utvald. 

Designen på enkäten spelar stor roll och det är viktigt att inledningsfrågorna fångar 
respondentens intresse. Introduktionsbrevet till enkäten kan vara personligt formulerat med 
namn. Belöningar i form av t.ex. biobiljetter eller lotter kan användas för att öka 
svarsfrekvensen. Enkäten ska vara lättläst med frågor och svar som hänger ihop. Man kan 
använda typsnitt, fet och kursiv stil för att skilja på text, frågor och svarsalternativ, det gäller 
dock att vara konsekvent. Hur svarsalternativen presenteras spelar också roll. Det gäller att 
vara tydlig så att rätt svarsalternativ inte kan bli fel av misstag. Vid horisontella 
svarsalternativ är det lättare att det blir fel. Vertikala svarsalternativ är lättare att överblicka 
och lättare för forskaren att koda. Att vara noggrann med instruktioner ger större möjlighet för 
respondenten att svara på ett för forskaren tillfredsställande sätt. 
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1.5.2 Fokusgruppsamtal

Metoden fokusgruppsamtal är en gruppintervju som fått sitt namn av att fokus läggs på ett 
visst ämne. Målet är inte att nå konsensus eller fatta beslut utan metoden syftar främst till att 
utforska deltagarnas uppfattningar, åsikter, önskningar eller svårigheter. 

Metoden, fokusgruppsintervjuer, fick sitt stora genombrott i samband med marknads-
undersökningar men började så småningom användas även i undersöknings- och forsknings 
syfte. Under 90-talet skedde en förändring i och med att man började diskutera och kritiskt 
granska fokusgruppernas innehåll och tillämpning ur ett vetenskapligt perspektiv. Själva 
fokusgruppen består av en moderator (samtalsledare) som leder intervjun och fyra till sex 
deltagare. När metoden används i samband med marknadsundersökningar tenderar antalet 
deltagare att vara fler, ca åtta till tolv stycken. Hur många intervjuer som ingår i en studie 
varierar pga. frågan man lyfter men är aldrig färre än tre. Taket på antalet intervjuer sätts av 
de resurser man har till sitt förfogande i form av tid, ekonomi och personal.

Det är viktigt att moderatorn innan intervjun är väl förberedd genom att ha utvecklat en 
manual eller frågeguide. Denna frågeguide utgår oftast från några centrala teman. De frågor 
som ställs är öppna och det finns inget krav på att frågorna ska ställas i en viss ordning. 
Istället är det viktigt att moderatorn följer upp och fördjupar de spontana och oförutsedda 
frågor som dyker upp. Liksom med antalet deltagare varierar antalet frågor beroende på 
undersökningens ämne och syfte. För att skapa en avslappnad atmosfär och låta alla 
deltagarna känna att de är delaktiga kan moderatorn låta alla svara på en s.k. ”rundabordet 
fråga”. Syftet är att låta alla få en möjlighet att säga något. Det hjälper även moderatorn om 
denne använder sig av en bandspelare att identifiera deltagarnas röster, något som underlättar 
vid bandutskriften. 

Moderatorns roll är att ställa frågor, leda och ansvara för att fokus förblir på frågeställningen 
samt att stödja diskussionen och se till att alla deltagarna ges möjlighet att svara. Tillgrens & 
Wallins (1999) uppfattning är att ingen skulle våga ge sig på rollen som moderator om man 
skulle utgå från de beskrivningar och förväntningar som andra författare framför. Trots 
kritiken delar han deras uppfattning om att det krävs förmåga att lyssna och förmåga att 
uppleva empati för att kunna göra ett bra arbete som moderator. Oftast deltar det även en 
observatör i fokusgruppsamtalet. Dennes uppgift är att följa diskussionen och göra 
anteckningar utifrån sina observationer av stämning, minspel, talpauser, kroppsspråk osv. Vad 
det gäller tiden bör man räkna med att ett fokusgruppsamtal tar mellan en och två timmar. 
Man bör som moderator vara noga med att välja en lokal eller plats där intervjun kan ske 
ostört. Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av för deltagarna kända 
lokaler. Fördelen är att de känner sig ”hemma” och därmed trygga men samma lokaler kan 
även ha en hämmande effekt - väljer man t.ex. personalrummet på en arbetsplats kan denna 
påminna deltagarna om olika möten som varit mer eller mindre angenäma.

Vad det gäller analysfasen i en undersökning gjord med hjälp av fokusgruppintervjuer så 
skiljer den sig inte nämnvärt från andra kvalitativa metoder. Fördelen med 
fokusgruppsintervjuer är att den till skillnad från enskilda intervjuer ger intervjuaren 
möjlighet att studera interaktionen i gruppen. 

Tillvägagångssättet i denna metod kan delas in i tre faser; förarbetet, genomförandet och 
efterarbetet. I förarbetet ingår att göra en eller flera pilotintervjuer dvs. intervjua en grupp för 
att pröva och utveckla innehållet i frågeguiden, pröva rekryteringsmodellen och 
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gruppsammansättningen. I efterarbetet ingår det att analysera och kritiskt granska resultaten 
från intervjuerna (Tillgren & Wallin, 1999). 

1.6 Genomförande

1.6.1 Enkäter

Vår intention var från början att göra en kvantitativ uppsats med hjälp av enbart enkäter. 
Enkäterna var tänkta att skickas ut till en avdelning på varje förskola i den utsedda 
kommunen. Det fanns flera anledningen till att vi ändrade valet av metod. Vi insåg att det 
förelåg en risk att enkäternas svar inte gav en särskilt god bild av behovssituationen då 
kunskapen och erfarenheten av specialpedagogers arbete inom förskolan är så begränsad. Vi 
trodde oss ha större möjlighet att få en klarare bild av hur pedagogerna uppfattade situationen 
om vi möttes i ett samtal, ett fokusgruppsamtal. 

En vecka innan de tre fokusgruppsamtalen skickade vi ut enkäten till de pedagoger som 
senare skulle komma att delta i samtalen (se bil.1), sammanlagt tio stycken. De deltagande 
pedagogerna arbetade på tre olika förskolor. Vi hade hoppats på att få möjlighet att besöka 
fler förskolor och i och med det få fler enkätsvar än de vi fick in. Det huvudsakliga syftet med 
enkäten var att kartlägga pedagogernas uppfattning angående behovet av specialpedagogiskt 
stöd inom förskolan och vilken kompetens och kunskap de förväntar sig att specialpedagogen 
ska tillföra. I introduktionsbrevet fanns dessutom de områden med frågor som skulle komma 
att beröras under fokusgruppsamtalet vilket gav respondenterna tillfälle att i lugn och ro 
fundera och reflektera över dem. Dessutom gav vi i enkätens introduktionsbrev en kort 
presentation av specialpedagogens uppdrag och utbildning. Trots att vi var medvetna om att 
detta innebar en viss påverkan på pedagogernas svar, såg vi det som nödvändigt eftersom 
erfarenheten och kunskapen av specialpedagoger i förskolan är så begränsad. För att kunna 
undersöka pedagogernas uppfattningar kring ett ämne som är så nytt för dem var det viktigt 
att vi först uppmärksammade dem på vad specialpedagogik innebär. Vi behövde en 
gemensam grund att utgå ifrån. Vi såg flera fördelar med enkätmetoden bl.a. att det inte fanns 
någon risk att pedagogerna blev påverkade av oss (förutom den påverkan vi orsakade genom 
informationen i introduktionsbrevet) då vi inte var närvarande när de besvarade den. Vi visste 
dessutom att enkätsvar var lätta att sammanställa. I vårt fall gällde det att fastställa var 
behovet låg bland de fyra svarsalternativ respondenterna hade att välja mellan.

Vi kom inte att använda resultatet av enkäten i någon större utsträckning. Anledningen till 
detta var att vi genom fokusgruppsamtalen insåg att svaren inte var tillförlitliga då enkäten 
visade sig vara svårtolkad och pedagogerna i vissa fall inte förstått syftet med frågorna. Trots 
att vi utarbetade och omarbetade enkäten ett flertal gånger blev den inte så tydlig som vi 
hoppats. En del pedagoger uppfattade att det gällde behovet som det ser ut idag, andra att det 
var fråga om hur det skulle kunna vara. Vi upptäckte att flera av dem som uppgav ett 
litet/lågt behov faktiskt hade ett stort behov men att de fick stöd och hjälp med detta och 
därför inte uppgav (eller uppfattade) att de hade ett behov.

Den kritik pedagogerna förde fram mot enkäten var avsaknandet av svarsalternativ i mitten 
dvs. mellan lågt och högt behov. Valet att inte ha ett femte alternativ var ett medvetet val från 
vår sida då vi ville förmå dem att ta ställning. Resultatet av detta blev dock inte det vi 
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hoppats. I valet mellan lågt och högt, valde flera pedagoger lågt eftersom det inte fanns ett 
mitten alternativ, några valde till och med att inte svara alls på vissa frågor.

Respondenterna erbjuds att ta del av resultatet om de så önskade. Studien innehåller förutom
resultatet från enkäten och samtalen även tidigare forskning vilken vi tillägnat oss genom 
litteratur, tidskrifter och Internet. 

1.6.2 Fokusgruppsamtal

De tre fokusgrupper som deltagit i vår undersökning har bestått av 2-4 pedagoger från olika 
avdelningar på tre förskolor i en och samma kommun. Pedagogerna (förskollärare och 
barnskötare) tillfrågades av sin rektor om möjligheten att delta i ett samtal. Utifrån resultatet 
av enkäten blev det tydligt att vi behövde ersätta begreppet handledning i den första 
frågeställningen eftersom detta begrepp inte gav den kunskap vi sökte. Vi resonerade oss fram 
till att det essentiella var att ta reda på vilka pedagogerna i dagsläget för pedagogiska 
diskussioner med. Fokusgruppsamtalens fem huvudfrågor kom således att vara:

  – Vem har ni i dagsläget som ni för pedagogiska diskussioner med?

– Vilka uppfattar ni att barnen i behov av särskilt stöd är?

– Vad innebär specialpedagogik för er?

– Vad uppfattar ni att en specialpedagog skulle kunna bidra med hos er?

– Vad innebär integrering respektive inkludering för er?

Förutom ovanstående frågeställningar undersöktes pedagogernas uppfattning av sina behov 
vad det gällde områdena individ, grupp och organisation (se bil.A). Varje fokusgruppsintervju 
tog ca 1 ½ timma. Samtliga intervjuer genomfördes i personalrummet på den förskola där 
personalen arbetade. Detta var pedagogernas eget val. 

Som moderator och observatör var vi noga med att invänta att deltagarna valde sittplats innan 
vi själva satte oss. Vi började med att tacka pedagogerna för att de ville delta. Vidare 
informerades de om undersökningens syfte, anonymiteten och betydelsen av att det som togs 
upp för diskussion stannade inom gruppen. Intervjuerna spelades in på band vilka vi sedan 
lyssnade av och gjorde kortfattade utskrifter efter. Ansvaret som moderator växlade mellan 
oss (författarna) och så även uppdraget som observatör. Fokus i samtalen låg dels på vad som 
sades men även på hur det sades. Vår föresats var att som intervjuare förhålla oss objektiva 
och så lite som möjligt påverka deltagarna i deras uppfattning. Direkt efter intervjun 
reflekterade vi över det som tagits upp under diskussionen och sammanfattade det hela. Som 
en del i efterarbetet vad det gäller fokusgruppsintervjuer ingår det att analysera och kritiskt 
granska resultaten från intervjuerna, vilket vi också gjorde. 

Det visade sig svårt att få förskolor att ställa upp på samtalen. Av de femton förskolor vi var i 
kontakt med var det endast tre som hade möjlighet att ställa upp. En orsak till detta kan vara
den höga arbetsbelastningen pedagogerna arbetar under i form av många barn och där den 
största delen av tiden är förlagd till barngrupp. Ett annat skäl kan vara att det på senare år 
blivit vanligare med förskollärare som utbildar sig till specialpedagoger och att dessa 
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förlägger sina studiebesök och undersökningar till just förskolan och att detta innebär att 
förskolorna nu tvingats begränsa antalet besök. 

1.7 Etiska överväganden

Vid all forskning är det av stor vikt att ta hänsyn till respondenternas hälsa och välmående. 
Integriteten får inte på något sätt kränkas och anonymitet i samband med forskning är ett 
måste. Bryman (2002) uttrycker detta med hjälp av tre principer: informationskrav som 
hänvisar till informationen om undersökningens syfte och att man som respondent när som 
helst kan avbryta. Samtyckeskrav, att respondenterna själva bestämmer om de vill delta eller 
att föräldrar samtycker om det gäller barn. Konfidentialitetskravet dvs. personuppgifter 
förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 1990) använder sig förutom ovanstående principer även av 
nyttjande kravet. Detta krav skyddar den enskilde personen genom att markera att den 
information man inhämtar kring denne endast får användas i forskningens syfte.

Vad det gäller specifikt fokusgruppsintervjuer är det särskilt angeläget att personerna redan 
vid tillfrågandet om deltagande får kännedom om intervjuns syfte. Något av ett dilemma är 
det faktum att det aldrig går att garantera att det som tas upp vid en gruppintervju inte förs 
vidare av gruppdeltagarna. Därför är det viktigt att moderatorn redan i inledningen av 
intervjun understryker för deltagarna att det som diskuteras ska stanna inom gruppen. Till 
skillnad från enskilda intervjuer är de uppfattningar och åsikter som förs fram i fokusgruppen 
inte en enskild individs utan flera personers. Detta gör att vissa ämnen kan vara alltför 
känsliga att diskutera (Stjerna & Marttila, 1999). 

Vår enkät skickades ut till ett antal rektorer i den utsedda kommunen. Vi bad i ett följebrev att 
rektorn skulle tillfråga en pedagog från varje avdelning om hon/han ville besvara enkäten och 
likaså delta i ett samtal en vecka senare. Vid bad även rektorn att komma överens med 
pedagogerna om när och var en intervju skulle vara möjlig. I enkätens introduktionsbrev 
upplystes de om vilka som utförde studien, dess syfte och varför just de blivit utvalda. De 
ombads att inte skriva sitt namn på enkäten. Vi passade även på att informera om samtalet
dvs. hur lång tid det förväntades ta och vilka frågeområden som skulle komma att beröras.

Vid samtalstillfället presenterade vi oss och försäkrade respondenterna på nytt om deras 
anonymitet i samband med studien, undersökningen syfte och att de hade rätt att när som helst 
under samtalet välja att avsluta. Vi tog även upp vikten av att det som kom fram under 
samtalet stannade inom gruppen. 

Vi har lagt stor vikt vid att inte på något sätt undergräva pedagogernas yrkeskunnande utan 
tydliggöra att specialpedagogik är en annan kunskap som inte på något sätt är överordnad den 
”vanliga” pedagogiken utan ska ses som ett komplement till den.



23

Resultat och analys

1.8 Enkätens resultat och analys 

Genom enkäten framkom det att pedagogernas erfarenhet av handledning varierade men att 
de flesta inte hade haft handledning i någon större utsträckning. Det största behovet av stöd 
visade sig gälla kompetensutveckling, pedagogiska samtal med möjlighet till reflektion och
att få stöd i samband med information till föräldrar angående det specialpedagogiska arbetet. 
Dessa resultat var desamma som de från fokusgruppsamtalen. Det tyder på att då det gäller 
pedagogernas uppfattningar av stöd kring dessa områden hade de inte ändrats efter samtalet 
vilket annars var fallet när det gällde flera andra områden. Vi reflekterade över om 
tillförlitligheten ökade i de fall där svaren mellan enkäten och fokusgruppsamtalen var 
desamma. Behovet av kompetenshöjning och fortbildning kring specialpedagogik är, enligt 
Rakstang Eck & Rognhaug (1995), något som många pedagoger upplever som önskvärt. 
Författarna beskriver även hur det tvärvetenskapliga arbetet i utbildningen till förskollärare
inte räcker, vilket innebär att personalens kunskaper att möta barn i behov av särskilt stöd 
ofta är otillräckliga. Resultatet från vår undersökning kring behovet av handledning genom 
pedagogiska samtal stämmer väl överens med det Johannessen & Vedele (Rakstang Eck & 
Rognhaug, 1995) fann, dvs. att här föreligger ett stort behov.

Att pedagogerna uttrycker ett behov av stöd när det gäller att informera om specialpedagogik 
till föräldrar kanske kan härledas till att begreppet specialpedagogik är så pass nytt inom 
förskolan att många pedagoger känner sig osäkra. Vikten av att pedagogerna får stöd och 
kunskap om specialpedagogik kan ses utifrån målen i förskolans läroplan där det viktiga 
samspelet poängteras ”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 
föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 
svårigheter”(Lpfö-98 s.8-9). I Lpfö 98 beskrivs även arbetslagets ansvar ”Arbetslaget skall 
ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (Lpfö-
98 s.14).

Andra prioriterade stödområden var kartläggningar, upprättandet av åtgärdsprogram och stöd 
med barngruppen genom förslag på praktiska lösningar och alternativa metoder. Förutom de 
ovanstående områdena framkom det även ett antal mer specifika områden vilka pedagogerna 
delgav oss genom kommentarer i enkäten. Det handlade då främst om barn med 
språksvårigheter, barn som inte leker, utåtagerande barn och överflyttningen till skolan. 
Pedagogerna önskade få ”goda råd” och någon att ”bolla” svåra frågor med. Rabe & Hill 
(2001) menar att det ställs extra höga krav på arbetslaget när det kommer ett barn i behov av 
extra stöd till barngruppen. En förutsättning för att det ska fungera är att arbetslaget upplever 
det som en utmaning att just de blivit utvalda för att de har eller vill utveckla en kompetens i 
att ta emot barnet. För att detta ska kunna ske krävs det att arbetslaget får stöd när de behöver 
det och känner att de får förståelse för sin eventuella oro eller osäkerhet kring mottagandet av 
barnet.

Behov av stöd vad det gäller upprättandet av individuella utvecklingsplaner var enligt 
pedagogerna lågt. Detta kan bero på att många inte börjat arbeta med dem än och därför har 
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svårt att avgöra om de har behov eller ej. I de fall pedagogerna tidigare efterfrågat hjälp med 
upprättandet av måldokument och utvärderingar hade de fått denna genom rektorn.

Nedan följer resultatet från pedagogernas enkätsvar när det gäller deras erfarenheter av 
handledning och uppfattningar om behovet av stöd. Resultatet är en sammanställning av 
svarsalternativen mycket lågt, lågt, högt eller mycket högt.

Erfarenhet av handledning.        
De flesta pedagogerna hade inte någon större vana av handledning, vissa ingen alls. Under de 
senaste tolv månaderna hade några vid enstaka tillfällen haft handledning av specialpedagog, 
logoped, rektor och personal från landstingets SynCentral. Ett fåtal hade haft kontinuerlig 
kontakt med någon av dessa professioner.

Behov av stöd angående specialpedagogens praktiska arbete i barngruppen.
Behovet av stöd med det praktiska arbetet var jämt fördelat mellan de som uttryckte att 
behovet av stöd var lågt och de som uttryckte ett högt behov. I de fall där de uppgett ett högt 
behov av stöd gällde det dels barn med specifika svårigheter såsom språksvårigheter men 
även hjälp och stöd till pedagogerna själva i samband med arbetet i barngruppen.

Behov av stöd angående enskilda barn i behov av särskilt stöd på individnivå.
De flesta uttryckte att de hade ett stort behov av stöd vad det gällde kartläggning av barnets 
utveckling och åtgärdsprogram. Några uttryckte att behovet av stöd var större under eller 
precis efter inskolningar. Vad det gällde stöd i samband med upprättandet av individuella 
utvecklingsplaner, planerade aktiviteter, fri lek, anpassning av miljön, dagliga 
rutinsituationer, utvecklingssamtal med föräldrarna uppgav de flesta att behovet av stöd var
lågt.

Behov av stöd angående arbetet med barngruppen på gruppnivå.
Stödet gällande praktiska lösningar och alternativa metoder var i de flesta fall högt eller 
mycket högt. När det gäller kartläggning av barngruppen och anpassning av den pedagogiska 
miljön var däremot behovet av stöd oftast lågt. Behovet av stöd vad det gällde upprättandet 
av målbeskrivningar och utvärderingar var lågt hos lite mer än hälften av pedagogerna medan 
de andra uttryckte att behovet av stöd var högt. Några pedagoger poängterade dock att 
anledningen till att de uppgav att behovet av stöd var lågt var pga. De fick det stödet av
rektorn. Här kan vi konstatera, eftersom flera pedagoger uppenbarligen misstolkade det, att 
det var en otydlighet i enkäten. De som fick stöd av till exempel rektorn uppgav att behovet 
av stöd var lågt trots att det var så pass högt att de bett om stöd och hjälp och även fått det.

Behov av stöd angående organisationen kring det pedagogiska arbetet på organisationsnivå.
Kompetenshöjning, information till föräldrar angående det specialpedagogiska arbetet, 
pedagogiska samtal och reflektioner var områden där de flesta önskade stöd i hög eller 
mycket hög omfattning. Att tolka styrdokument, hjälp med gruppsammansättning och 
schemaläggning var områden där pedagogerna uppgav att de hade ett övervägande litet 
behov av stöd. Inte heller vad det gällde resursfördelning ansåg pedagogerna att det fanns 
något direkt behov av stöd. Här kan det återigen handla om att det är ett område som rektor 
sköter till stor del och därför uppges behovet av stöd vara lågt.

Det sammantagna behovet av stöd och handledning.
Vad det gäller det sammantagna behovet av stöd och handledning så framkom det att det var
jämt mellan de som svarat att behovet var högt och de som beskrivit det som lågt. De var 
dock fler, även om skillnaden var marginell, som hade uppfattningen att behovet av stöd var 
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högt. Resultatet ska ses i ljuset av att enkäten tolkades av pedagogerna på olika sätt, vilket 
medför en osäkerhet kring pedagogernas uppfattningar.

1.9 Fokusgruppsamtalens resultat och analys

Fokusgruppsamtalen gav oss värdefull information om vilket specialpedagogiskt stöd 
pedagogerna ute på förskolorna uppfattar att de har behov av. Pedagogerna samstämmighet i 
vissa frågor och skillnader i andra kan bero på den skiftande erfarenheten av stöd av 
specialpedagog. Genom vår erfarenhet av att enkäten var svår att tolka hade vi möjlighet att i 
samtalet vara tydligare i våra frågeställningar, vilket resulterade i att vi fick ett gemensamt
utgångsläge. Vår uppfattning är att denna tydlighet i kombination med den kunskap 
pedagogerna tillägnade sig under samtalet gav dem ett vidgat synsätt vilket gjorde att flera av 
dem bad att få besvara enkäten på nytt. Det var dock så få som valde att göra detta att det inte 
blev relevant att redovisa svaret.

Här följer en beskrivning av förskolornas likheter och skillnader i uppfattningar utifrån 
studiens centrala områden.

1.9.1 Likheter mellan förskolorna.

Pedagogiska diskussioner.
Pedagogerna uttryckte att de i dagsläget förde de pedagogiska diskussionerna med rektorn 
och kollegorna. De upplevde att de genom samtalen utvecklades och att deras medvetenhet 
kring det egna handlandet ökade. Pedagogerna såg hur specialpedagogen skulle kunna hjälpa 
rektorn i rollen som pedagogisk ledare då rektorn generellt ansågs ha hög arbetsbelastning. 
Det skulle gälla både specialpedagogsikt stöd men även den generella verksamhets-
utvecklingen. Det är värt att poängtera att pedagogerna här ger uttryck för en medvetenhet 
om att specialpedagoger även kan arbeta med att utveckla den verksamhet som gagnar alla. 
Detta är något som uppmärksammades redan 1974 då Lärarutbildningskommiten gjorde sin 
utredning där de tryckte på att specialpedagogiken inte bör ses som en annorlunda pedagogik 
avsedd för ett fåtal elever utan mer som ett sätt att arbeta i vardagen vilket bör prägla alla 
lärares bemötande och tillvägagångssätt (SOU, 1999).

Önskan om att specialpedagogen skulle vara nära knuten till förskolan.
Alla pedagoger vi samtalade med önskade att specialpedagogen skulle vara nära knuten till 
verksamheten. Det skulle innebära att det var lätt och smidigt att ta kontakt med 
specialpedagogen. Även om man inte just då hade ”problem” i verksamheten skulle det vara 
positivt om specialpedagogen kom regelbundet för som pedagogerna själva uttryckte det ”det 
kan ju alltid bli bättre”. Som organisationen ser ut idag, väntar pedagogerna in i det längsta 
innan de tar kontakt med specialpedagogen och de har då under en längre tid själva försökt 
att lösa situationen. Rakstang Eck & Rognhaug, (1995) tar upp just tidsförloppet som en 
viktig faktor när det gäller handledning. Pedagogerna i deras studie menar att det inte får gå 
för lång tid innan man får hjälp i form av handledning eftersom ”problemen” då hinner växa 
sig allt för stora. 
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Pedagogerna hade erfarenhet av att kontakten med specialpedagog kunde upplevas som 
känslig och att barn och föräldrar ofta kände sig utpekade. Den här negativa upplevelsen 
beskriver Persson (2000) som att pedagoger på olika sätt väljer ut barn och stämplar dem som 
onormala och att detta i sin tur leder till ett utanförskap. Även Börjesson & Palmblad (2003) 
tar sig an detta problem. De beskriver, i de fall då begreppet segregering innebär ett 
utanförskap, hur ett nära samarbete av de involverade kan upplevas som lyckat och givande 
men där personerna i fokus istället upplever situationen som hotande och kränkande. ”När 
samarbetet fungerar ”bra” är det med innebörden att där råder ett nära samarbete och 
expertsystemet har stor frihet att tala om och åtgärda de medborgare som definierats som 
problematiska”(Börjesson & Palmblad, 2003, s.145). Detta är ett exempel som belyser hur 
oerhört viktigt det är att samarbetet mellan olika professioner kring barn inte uppfattas av barn 
och föräldrar som ”expertteam”. Detta kräver en medvetenhet hos oss pedagoger om faran att 
hamna i ovanstående fälla och vikten av att göra föräldrar delaktiga i arbetet med 
svårigheterna. Ett sätt att undvika detta är att specialpedagogen kontinuerligt deltar i 
verksamheten och på så sätt blir någon som alla på förskolan känner. Då skulle varken barn, 
föräldrar eller personal uppleva det som något ”speciellt” att söka hjälp av henne/honom. 
Utsattheten var ytterligare en orsak som pedagogerna uppgav till att de dröjde med att söka 
hjälp. 

Behovet av stöd och bekräftelse i den egna yrkesrollen.
Pedagogerna uttryckte att de ville få bekräftelse på att de var på rätt väg och såg att 
specialpedagogen skulle kunna vara den som uppmärksammar det som fungerar och lyssnar på 
deras idéer och tankar. Även de pedagoger som deltog i Folkmans studie (1998) poängterade
vikten av få bekräftelser och uppmuntran. Betydelsen av att någon uppmärksammar dem på de 
små framstegen i arbetet med barnet när utvecklingen går sakta eller tycks stå stilla. Någon 
som kan erbjuda dem nya infallsvinklar och synsätt. Bladini (2004) lyfter fram att 
specialpedagogerna i hennes studie ansåg att en av deras viktigaste uppgifter var att bekräfta 
pedagogerna och lyssna till det de framförde även när det gällde svåra ärenden. 

Vikten av att specialpedagogen har kunskap och erfarenhet av förskoleverksamhet.
Det framkom hur viktigt pedagogerna tycker det är att handledaren vid pedagogiska ärenden 
har en pedagogisk bakgrund och vet hur förskolans verksamhet fungerar. Vikten av den 
gemensamma kunskapsgrunden poängterar Rabe & Hill (2001) och beskriver att pedagoger i 
förskolan önskar bli handledda av någon som är kunnig i förskolans kultur och arbetssätt och 
”talar samma språk”. 

Vad specialpedagogen eller annan profession kan bidra med.
Ju mer medvetna pedagogerna blev under samtalets gång om sina egna behov desto fler 
områden upptäckte de där de ville ha stöd och hjälp. De ansåg att stödet i vissa fall kunde ges 
av rektor, logoped eller psykolog men att det oftast rörde sig om pedagogiskt stöd och att det 
då var att föredra någon med pedagogisk bakgrund. Bladini (2004) skriver att för att kunna 
fungera som handledare krävs det att man som specialpedagog besitter både goda kunskaper i 
ämnet specialpedagogik och har förmåga att föra utvecklande samtal med pedagogerna.

Pedagogerna gav uttryck för att de behöver en specialpedagog som ”bollplank” för sina tankar 
och idéer. De vill även att specialpedagogen ska vara med och ställa de ”rätta” frågorna, delta i 
de pedagogiska reflektionerna och bidra ”med ögon utifrån” så att verksamheten utvecklas. De 
ansåg att för att kunna axla den rollen krävs det specialpedagogisk kompetens. Detta förde våra 
tankar till litteraturen där Haug uttrycker att det handlar om en specialpedagogisk kompetens 
”som bara ett fåtal kan, vill och bör ha” (Haug, 2000 s.33).
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Kritik och åsikter om kollegors handlande upplevde de som svårt och känsligt att ta upp och 
här såg de att specialpedagogen skulle kunde hjälpa till och neutralisera det hela. Detta var 
dock ett tillfälle under ett av samtalen där pedagogerna uttryckte ett behov av stöd, som de 
ansåg skulle kunna komma från en specialpedagog men där vi såg att det fanns andra 
professioner som lämpade sig bättre som t.ex. psykolog. Specialpedagogen skulle däremot 
kunna uppmärksamma dem på verksamhetens brister och förmå personalen att sträva åt samma 
håll.

Pedagogerna beskrev hur olika de är som personer och att relationen och bemötandet till ett 
barn i behov av särskilt stöd varierar. Här såg de att specialpedagogen skulle kunna hjälpa till 
med att uppmärksamma dem på deras olika relation och förhållningssätt till barnet. Även 
Bladini (2004) påpekar att specialpedagogerna har ett mycket viktigt arbete i att skapa en 
förändring genom att få pedagogerna att reflektera över sitt eget bemötande och handlande och 
på så sätt få ett utökat synsätt och se möjligheter. 

På frågan hur specialpedagogen skulle kunna arbeta aktivt i barngruppen svarade pedagogerna 
att de ville att specialpedagogen skulle göra kontinuerliga observationer och att dessa inte 
enbart skulle gälla aktiviteter utan även inkludera de dagliga dialogerna som förekommer på 
avdelningarna. En förklaring till varför de inte såg hur specialpedagogen skulle kunna arbeta 
mer aktivt med barnen kan vara deras begränsade kunskaper kring specialpedagogrollen. 
Däremot uttryckte de att det skulle vara en klar fördel att ha en specialpedagog som 
observerade dem och verksamheten, eftersom ”specialpedagogen har andra ögon” och de 
”själva ibland kan vara hemmablinda”. Pedagogerna kunde inte ge några konkreta exempel på 
dagliga rutinsituationer då de ansåg sig behöva hjälp och stöd, då dessa varierar från barn till 
barn och från grupp till grupp. Däremot upplevdes generellt övergångarna mellan aktiviteter 
som problematiska. 

Ett mer direkt arbete med barnen än så nämnde pedagogerna överhuvudtaget inte vilket
förvånade oss eftersom den arbetsuppgiften, inom skolans värld, ses som en av 
specialpedagogens huvuduppgifter. Denna inställning gör att skolans specialpedagoger ofta får 
brottas med att få pedagogerna att se svårigheterna i ett mer relationellt perspektiv och inte 
något som barnet ensamt bär på. Persson (2001) har studerat skolans uppfattning om vem som 
bär problemet och funnit att den specialpedagogiska verksamheten har sin tradition inom det 
kategoriska perspektivet och att det kan hållas för troligt att det än idag är den syn som styr. 
Bladini (2004) ser stora fördelar med att stödja pedagogerna i deras arbete istället för att arbeta 
direkt med barnet i behov av särskilt stöd. Kanske måste vi påpeka att det är av stor vikt att det 
inte endast handlar om stöd till barnet. Detta kan uppfattas som något av ett dilemma då det i 
examensordningen (2001:23) för specialpedagogiska programmet beskrivs att special-
pedagogen ska ha kunskaper och färdigheter för att arbeta aktivt med barn i behov av särskilt 
stöd inom bl.a. förskolan. 

Pedagogerna efterfrågade någon som kunde prioritera och välja ur informationsutbudet kring 
utbildningar. De hade förväntningar på att specialpedagogen skulle anordna 
kompetensutveckling i form av föreläsningar och studiecirklar på p-möten och studiedagar. 
Enligt Rakstang Eck & Rognhaug, (1995) känner många pedagoger att de skulle vilja ha 
fortbildning för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd. De uppger att det
tvärvetenskapliga arbetet i förskoleutbildningen inte är tillräckligt och att personalens 
kunskaper att möta barnens behov av speciella åtgärder inte räcker. 
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Pedagogerna i vår undersökning önskade att specialpedagogen skulle hjälpa till med alla 
externa kontakter t ex med logoped och BUP. En av pedagogerna som hade kontinuerlig 
kontakt med specialpedagog lyfte den hjälpen som oerhört viktig och betydelsefull. Rakstang 
Eck & Rognhaug, (1995) poängterar att arbetet med alla externa kontakter och behandlingar är 
ett omfattande arbete som tar tid.

Sammanfattningsvis kan vi se hur väl flera delar av pedagogernas förväntningar stämmer 
överens med specialpedagogiska programmets examensordning (2001:23). Där står uppgivet 
att specialpedagogen ska kunna:

– ”identifiera, analysera och delta i arbete med att undanröja hinder för och orsaker till 
svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer,

– genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations-
grupp- och individnivå,

– utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan mellan skola och 
hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer,

– utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram, vara en 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för kolleger 
och andra berörda yrkesutövare,

– genomföra uppföljning och utvärdering samt delta i ledningen av den lokala skolans 
utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever” (citat taget ur examensordningen 
(2001:23). 

1.9.2 Skillnader mellan förskolorna.

Det specialpedagogiska stödet.
Lärarförbundet, (2005) lyfter fram att specialpedagogen kan stå till förfogande vid upprättandet 
av de individuella utvecklingsplanerna men det behovet av stöd var det ytterst få pedagoger 
som uttryckte. Vid diskussionen om upprättandet av måldokument såsom individuella 
utvecklingsplaner och åtgärdsprogram uppgav vissa pedagoger att de inte hade behov av stöd 
”eftersom de känner barnen bäst”. Medan andra ville ha hjälp med själva skrivandet av 
dokumenten då de insåg att dessa skulle komma att följa barnet genom hela dess skolgång och 
formuleringarna därför var känsliga. Är de pedagoger som uppger att de inte behöver något 
stöd medvetna om känsligheten i valet av ord i måldokument? En av förskolorna hade inte 
börjat upprätta individuella utvecklingsplaner än och såg därför inte något behov. När det 
gäller stödet kring tolkningen av Lpfö -98  skiljde sig uppfattningarna åt. En del ville ha hjälp 
medan andra kände att de behärskade det eftersom de fått utbildning och hade erfarenhet. 

Vilka barn är i behov av särskilt stöd?
En pedagog uppgav att alla barn är i behov av särskilt stöd. Andra uppfattade det som att det 
behovet som gäller alla barn går i perioder och därmed inte är konstant. Ytterligare några ansåg 
att när man pratar om barn i behov av särskilt stöd gäller det barn med stora svårigheter 
och/eller diagnoser. Utifrån detta kan vi konstatera att behovsbegreppet är ytterst komplext och 
subjektivt. Detta belyser Farrell (2004) när han beskriver behov som en term han finner mycket 
diffus och att det i begreppets undermening finns en annan persons värderingar och 



29

uppfattningar om vad som krävs. Han påtalar vikten av att specificera vad det är som får oss att 
tro att det föreligger ett behov.

Var svårigheterna ligger.
En skillnad i förskolorna uppfattningar visade sig vara var problemet låg. En del pedagoger 
förlade svårigheterna helt och hållet till individen medan andra gav uttryck för uppfattningen 
att det var miljön, deras eget bemötande och arbetssätt som var avgörande. Persson (2001) 
belyser vikten av inte sätta den enskilde individens uppträdande och beteende i fokus utan att 
”elevens förutsättningar i olika avseenden också ses relationellt” dvs. här återfinns 
uppfattningen att man genom att anpassa miljön och röja hinder kan påverka individens 
förutsättningar att nå på förhand uppställda krav eller mål. I det kategoriska perspektivet å 
andra sidan förläggs svårigheterna hos individen och här råder inte tron på att en gynnsam 
miljö skulle kunna ha en positiv påverkan på svårigheterna (Persson, 2001, s.144). Lorentzon 
(1999) påtalar att en människa inte är på ett visst sätt utan det är i mötet hon får en identitet. 
Även Von Wright (2003) tar upp identitetsaspekten när hon hävdar att förutsättningen för att 
en pedagog ska se barnet framför sig som Någon, är att hon/han riktar sin uppmärksamhet mot 
det de har gemensamt dvs. det pedagogiska mötet. Utifrån våra resultat insåg vi vilken viktig 
del det är av specialpedagogens arbetsuppgifter att sprida information och kunskap om hur vi 
bör se på svårigheter och barn i svårigheter.

Innebörden av begreppet specialpedagogik.
När frågan först ställdes svarade alla pedagogerna med att beskriva det de såg som 
specialpedagogens uppgifter, men under samtalets gång insåg en del att även de arbetar
specialpedagogiskt i viss mån. Kanske orsaken till ändringen av svar kan förklaras med att det
specialpedagogiska arbetet som hittills utförts inom förskolan inte medvetet legat under 
begreppet specialpedagogik. Däremot har, vilket rapporten Barns villkor i förändringstider
(Socialstyrelsen, 1994) förskolan alltid hållit en hög kvalitet och de flesta barn har fått det stöd 
de behövt inom ramen för den ordinarie verksamheten. Barn har betraktats i ett 
helhetsperspektiv och den rådande synen har varit att alla barn har behov, fast en del har större. 
Trots att pedagogerna i vår undersökning var osäkra på om de kunde sägas arbeta 
specialpedagogiskt eller ej såg de flera områden där stödet av specialpedagog var önskvärt för 
att de själva skulle kunna arbeta specialpedagogiskt.

Erfarenheten av specialpedagogiskt stöd.
Några avdelningar hade bara haft enstaka kontakt med specialpedagog och det hade då rört sig 
om barn i behov av mycket stöd. Trots att pedagogerna i dessa fall inte träffat
specialpedagogen mer än ett fåtal gånger var de mycket nöjda med det stöd de fått. Andra hade 
haft kontinuerlig kontakt då de hade flera barn i behov av särskilt stöd. I de fall där kontakten 
varit regelbunden poängterades att de passat på att rådfråga specialpedagogen även kring andra 
ärenden än det de sökt för. Det här belyser än en gång vikten av den närhet pedagogerna 
efterfrågar. 

Vanan/ovanan av att reflektera.
En del grupper hade gemensam schemalagd reflektionstid och det var uppenbart att de var vana 
vid att vända och vrida och sätta ord på sina tankar och även dela dem med andra. Andra 
grupper reflekterade sällan eller aldrig gemensamt. Det blev i samband med detta uppenbart att 
de arbetslag som hade för vana att reflektera var de som haft kontinuerlig kontakt med 
specialpedagog och såg reflektion som ett sätt att utveckla verksamheten och det egna 
handlandet. Det var uppenbart under intervjuerna att pedagogernas hade behov av att få 
reflektera tillsammans med någon utanför arbetslaget. Flera av dem vi intervjuade passade på 
att rådfråga oss om situationer där de inte visste hur de skulle arbeta vidare. Behovet visade sig 
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i mer eller mindre grad hos alla pedagogerna oavsett om de hade pedagogisk handledning i 
dagsläget eller ej.

Synen på specialpedagogik i förskolan i ett historiskt perspektiv.
Vad det gäller pedagogernas uppfattning om det skett någon förändring av specialpedagogiken 
i förskolan och synen på barn, skilde den sig åt mellan grupperna. Dels framfördes 
uppfattningen att man gått från en helhetssyn till att mer fokusera på individen och tvärtom 
medan andra pedagoger ansåg att det inte skett någon förändring alls. Funderingarna kring 
varför svaren skiljde sig åt landade i att det går att dra paralleller till pedagogerna egen syn på 
specialpedagogik och deras syn på barn.

Tolkningen av integrering/inkludering.
Pedagogerna hade olika uppfattningar kring begreppet integrering/inkludering. Många var 
obekanta med både begreppet och innebörden och sammanfattade det som att det var en 
självklarhet att alla barn var delaktiga. Enligt Persson (2001) är det viktigt att den 
specialpedagogiska hjälpen och stödet sker i interaktion med den övriga pedagogiska 
verksamheten.  En förskola i vår undersökning åskådliggjorde integrering/inkludering genom 
att beskriva det som en kakburk full med kakor men med en kaka liggande bredvid, detta skulle 
symbolisera integrering. Om kakan däremot låg i burken och var en del av det som bjöds skulle 
den vara inkluderad. De uttryckte att det ställdes andra krav för att kunna hävda att någon är 
inkluderad än om någon är integrerad. De poängterade att det kan hända att ett barn väljer att 
inte delta i leken men att det inte nödvändigtvis innebär att barnet är utanför gruppens 
gemenskap. Det kan istället vara fråga om en period i barnets naturliga utveckling eller något 
som det barnet behöver just då.
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Diskussion

Många intressanta tankar kom fram under samtalen som t.ex. jämförelsen mellan inkludering 
och en kakburk. En kaka, som egentligen tillhör resten av kakorna i kakburken, har hamnat 
utanför och är därmed inte delaktig på samma sätt som de andra.

Några av pedagogernas tankar var väntade, som t.ex. deras behov av reflektionstid. Andra 
tankar förvånade oss bl.a. att de inte ser de anpassningar och det arbete de själva utför med 
barn i behov av särskilt stöd som specialpedagogik. Vid ett flertal tillfällen fick vi en känsla 
av att specialpedagogik uppfattas som något främmande och stort som bara specialpedagoger 
utför. Det var uppenbart att man på de förskolor vi besökte inte tidigare reflekterat nämnvärt 
över begreppet specialpedagogik eller vad som ingår i en specialpedagogs arbetsuppgifter. 
Möjligtvis beror detta på att begreppet specialpedagogik är så nytt inom förskolan att man inte 
reflekterat över om man kanske redan i dag, i viss mån, arbetar specialpedagogiskt. Fördelen 
med den här diskussionen är att pedagogerna får en inblick i vad det innebär att arbeta 
specialpedagogiskt och därigenom ökar sin medvetenhet kring det egna arbetssättet.  

Några pedagoger ansåg att specialpedagogik var något som mest gällde ett fåtal barn vars 
svårigheter till största delen låg hos barnen själva. Samtidigt gav de uttryck för en helhetssyn 
på barnen där alla var delaktiga. Vi kände efter samtalen att vi borde ha förklarat innebörden 
av begreppet för att få mer kunskap kring deras uppfattningar. Som det nu var fanns en risk att
pedagogerna upplevde det som ett förhör, vilket absolut inte var vår avsikt. När vi arbetade 
med analysen av samtalen insåg vi att orsaken till att pedagogerna hade svårt att besvara och 
kommentera begreppen kan ligga i att man inom förskolan aldrig reflekterat över om ett barn 
ska eller inte ska vara en del av gruppen. Man har alltid, som vi tidigare poängterat, haft en 
helhetssyn på barnet. Hur går det ihop? Borde inte alla barn rymmas inom den ”vanliga 
pedagogiken” om man utgår från en helhetssyn? Specialpedagogens inträde i förskolan är 
relativt ny och den traditionella uppfattningen är att pedagogerna ska kunna möta och arbeta 
med barns alla olikheter. Kommer denna bild att ändras i och med att det börjar dyka upp 
specialpedagoger på förskolorna? Hittills har förskolans syn på barn medfört att 
tillvägagångssättet skiljt sig från skolans. I skolan har man ofta valt att låta barn i behov av 
särskilt stöd arbeta avskilt från resten av klassen och fokus har lagts på de ”delar” som brister.
Detta sätt är alltså inte förenligt med förskolans helhetsbild.

 Med detta som bakgrund ställde vi oss samma fråga som vi bar med oss i inledningen till 
detta arbete - Finns det behov av specialpedagogisk kunskap inom förskolan? Det är det här 
dilemmat som Nilholm (2006) lyfter när han utifrån skolans perspektiv spekulerar över 
huruvida specialpedagogik behövs om allas olikheter ska innefattas i en skola för alla. 
Samtidigt poängterar han att specialpedagogik kan vara ett sätt att hantera och möta dilemmat 
om hur verksamheterna ska kunna ge alla barn samma sak, samtidigt som det ska anpassas 
efter barns olikheter och försöka nå jämvikt. Även Farrell (2004) belyser detta dilemma och 
poängterar att specialpedagogik handlar om en pedagogik där den vanliga pedagogiken inte 
räcker till. Han menar att om specialpedagogiken uppfattas gälla alla barn förlorar den sitt 
värde och kommer inte till sin rätt för dem den är ämnad. Utifrån den litteratur vi läst och de 
samtal vi fört med pedagogerna i förskolan har vi slutligen bildat oss uppfattningen att 
specialpedagoger behövs inom alla utbildningsnivåer. Det krävs den kunskap och 
förhållningssätt specialpedagoger kan bidra med i en förskola där alla barn är delaktiga och 
får möjlighet att utvecklas. 
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Vi har under arbetet med studien blivit varse att benämningen specialpedagog kanske är ett 
missvisande namn på professionen då special- leder tankarna till något avvikande och är en 
orsak till att de inblandade ofta känner sig utpekade. Vidare upptäckte vi att begreppet kom att 
få pedagogerna som deltog i undersökningen att tro att specialpedagogens arbete endast rörde 
sig om barn i behov av särskilt stöd. Insikten om att specialpedagogen även kan vara 
behjälplig i den mer generella förskoleutvecklingen var en ny tanke för pedagogerna. Båda 
infallsvinklarna är viktiga för specialpedagoger. I ljuset av detta skulle kanske benämningar 
som ”förändringsagent” eller ”utvecklingspedagog” vara mer passande. Vår uppfattning är 
att om specialpedagogen var en person som ofta sågs på förskolan skulle det speciella med 
specialpedagogik och specialpedagog tonas ner. Om dessutom pedagogen var välkänd för 
specialpedagogen skulle det vara betydligt lättare för specialpedagogen att möta upp dennes 
individuella behov. Det kan vara svårt att öppna sig inför en förhållandevis okänd person och 
kanske kritiskt granska sin egen arbetsinsats. Samtidigt kan det finnas tillfällen när en mer 
okänd person är att föredra. Närhet och ömsesidigt förtroende är ledstjärnor i samarbetet 
mellan pedagoger och specialpedagoger i arbetet med att utveckla en förskola för alla.

Det är inte endast mellan specialpedagog och pedagog som det ska finnas ett fungerande 
samarbete utan även barnet och föräldrarna ska ses som samarbetspartners av special-
pedagogen. Persson (2001) talar här om en parallellprocess men denna är inte helt 
oproblematisk i våra ögon. Vem ska specialpedagogen se sig själv som en företrädare för-
barnet, föräldrarna eller pedagogerna? Går det att kombinera utan risk för en intresse-
konflikt? Kanske ska det vara olika specialpedagoger för de olika parterna? Alla har utifrån 
sin uppfattning rätt att få stöd. Svårigheterna och problemen är ju sanna och verkliga för de 
som upplever dem. 

Barnet kan behöva stöd av specialpedagogen i sin utveckling och det är av stor vikt i det 
samspelet att barnet känner specialpedagogens förtroende och tillit. Om specialpedagogen 
även handleder pedagoger kring ett barn som befinner sig i svårigheter finns det en risk att 
pedagogernas uppfattningar skiner igenom vid specialpedagogens möte med barnet. Barnet 
kan känna sig osäker på specialpedagogens avsikt med mötet och fråga sig; -Vill du veta hur 
jag upplever situationen eller ska du tala om för mig hur jag bör se det? Vikten av att känna 
förtroende för omgivningen och samklang i möten för att kunna utvecklas understryker 
Lorentzon (1999).  Samtidigt kan det förstås vara en fördel att ha en förförståelse av hur
pedagogerna ser på svårigheterna som barnet befinner sig i.

Barnets föräldrar behöver stöd i föräldrarollen och är många gånger väldigt utlämnade och 
sårbara vilket innebär att det är av stor vikt hur samarbetet hanteras. Det är mycket viktigt att 
man i alla sammanhang har ett fungerande samarbete med barnets föräldrar. Juul & Jensen 
skriver att ”Det bästa man kan göra för barn är att värna om deras föräldrar” (Juul & Jensen, 
2003 s.208). Det kan finnas en risk att föräldrarna känner sig hotade och i underläge om de 
upplever att specialpedagogen är i allians med pedagogerna. Frågan är om både pedagoger 
och specialpedagoger ska delta i samma möte med föräldrarna. Det är dock svårt att veta hur 
det här ska hanteras på bästa sätt eftersom pedagogerna i vår studie uttryckte ett behov av stöd 
just när det gäller utvecklingssamtal med föräldrar.

Pedagogerna efterfrågar närhet och stöd i sitt arbete. Bladini (2004) tar upp att det kan 
hämma handledningen till pedagoger om de upplever att specialpedagogen ser sig som 
barnets företrädare. Bladini upptäckte i sin studie att det ofta är barnet som står i centrum 
under handledningssamtalet och att specialpedagogen ser sig som företrädare för barnet. Hon 
ifrågasätter dock detta eftersom det kan innebära att svårigheterna inte ses i relation till 
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omgivningen och pedagogernas arbetssätt utan istället centreras till barnets tillkorta-
kommanden. Bladini menar även att om pedagogerna upplever att specialpedagogen (som 
företrädare för barnet) är mot pedagogerna kan detta leda till ett samtal där pedagogerna 
känner att de måste försvara sitt handlande istället för att det blir ett utvecklande samtal. 
Wächter (2001) fortsätter på samma spår när han skriver att för att det ska kunna ske en 
utveckling måste personalen känna sig förstådd. Det finns även en risk som Juul & Jensen 
(2003) påtalar, att om den professionella ger uttryck för att stå på barnets sida så skickar det 
signalen att man tror sig värna mer om barnet än någon annan. Detta leder enligt Juul & 
Jensen inte till ett fruktbart samarbete utan endast till konkurrens. Det måste i alla kontakter 
vara underförstått att alla parter utgår från barnets bästa.

Vi har diskuterat hur organisationen av specialpedagoger skulle kunna se ut. Utifrån 
ovanstående resonemang ser vi en fördel i att flera specialpedagoger verkar inom samma 
område. Självklart måste varje enskild kommun och även varje enskild förskola avgöra vad 
som krävs och vad som blir bäst där. Nedan följer vårt förslag på hur en organisation skulle 
kunna se ut.

Specialpedagog,
med nära koppling till 2-3 förskolor

för att ge stöd och hjälp gällande special-
pedagogik och förskoleutveckling

Specialpedagog från
SIT med spetskompetens

inom olika områden

Barnen

Rektor

Föräldrar

Pedagoger

Externa kontakter,
logoped, psykolog, BUP,

socialtjänst

         Figur 1. Förslag på organisation med specialpedagogik och förskoleutveckling i fokus
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Pedagogerna gav uttryck för sitt behov av stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och 
hade en förhoppning om en kontinuerlig kontakt med specialpedagoger i framtiden. En 
uppfattning alla pedagoger i studien delade var vikten av att specialpedagogen var nära
knuten till verksamheten och därav en naturlig del av förskolan. En ökad tillgänglighet skulle 
innebära att man som pedagog inte väntar tills det blir ett ”problem” utan söker hjälp på ett 
tidigare stadium och specialpedagogen ges samtidigt möjligheter att arbeta mer förebyggande. 
Pedagogerna belyste många områden där de önskade stöd och hjälp men främst gällde det att 
tillsammans få reflektera över verksamheten. Här uttryckte de att det var viktigt att någon med 
”andra ögon” och ”annan kunskap” deltog vid tillfällena. Vi upplevde deras önskningar som 
uppriktiga och att de uppenbarligen saknade att få reflektera över sitt arbete i lugn och ro och 
på så sätt nå de djupare tankarna. Det framgick av samtalen att en viktig arbetsuppgift för 
specialpedagoger i förskolan är att påvisa de anpassningar som pedagogerna själva gör och 
stötta dem i det arbetet. Även behovet av bekräftelse framkom under samtalen. Vi fick 
dessutom intrycket av att många pedagoger är ovana vid att uppmärksamma det som fungerar, 
vilket en av pedagogerna sammanfattade som -Vi kanske måste ställa oss frågan ”Varför
fungerar det bra just nu?”. Specialpedagoger har ett stort ansvar för att synliggöra och 
medvetandegöra pedagogerna på deras arbete och ställa frågorna: Vad? Hur? Varför?

Specialpedagogens arbete på förskolan kommer säkert att präglas av det som pedagogerna 
själva uppger vara det de har behov av men som vi poängterat tidigare kan det även röra sig 
om andra områden. Tydligt är att specialpedagogen har ett stort ansvar vad det gäller att 
informera och arbeta aktivt med att vidga arbetsuppgifterna utifrån det specialpedagogiska 
uppdraget. Det finnas en risk att specialpedagogen ”bara” gör det pedagogerna efterfrågar 
men i specialpedagogens uppdrag ingår det även att vända upp och ner på tankarna och få 
pedagogerna att se saker ur andra perspektiv, vilket kanske inte alltid faller i god jord. En 
specialpedagog måste, enligt Persson (2001) vara lite ”obekväm” och ha mod att ifrågasätta 
verksamheten för att det ska ske en positiv utveckling. Däremot, tror vi, att för att det ska 
komma till stånd ett bra samarbete krävs det att specialpedagogen lyssnar till pedagogerna och
tar tillvara deras kunskap och erfarenhet. När väl samarbetet inletts tror vi att det blir ringar på 
vattnet och att pedagogerna ser att specialpedagogen kan vara behjälplig på många olika sätt.

Hur pedagogerna ser på specialpedagogik i ett historiskt perspektiv var en fråga vi inte tänkt 
på att ta med men som växte fram under första samtalet och som blev så intressant att vi tog 
upp den i alla diskussionerna. Frågan gällde pedagogernas uppfattning kring om det skett en 
förändring av specialpedagogiken, har behovet av specialpedagogik ökat, är det konstant eller 
kanske rent av något helt nytt? Det visade sig att pedagogernas uppfattningar varierade och att 
de var baserade på den egna erfarenheten. En del ansåg att det låg mer fokus på individen nu 
än tidigare medan andra hade uppfattningen att vi gått från ett individ fokuserat synsätt till att 
nu mer se på gruppen. En tredje uppfattning var att det inte skett någon förändring alls.

1) Pedagogerna som uttryckte att de själva gjorde specialpedagogiska anpassningar var de 
som ansåg att det nu läggs mer fokus på var barnet befinner sig i utvecklingen än tidigare. 
Denna grupp av pedagoger vara vana vid att reflektera och troligtvis är detta anledningen till 
att förändringen framstod som så tydlig för dem.

2) Pedagogerna som uppfattade att de själva arbetade specialpedagogiskt i viss mån medan 
specialpedagoger tar hand om de ”svåraste” fallen ansåg att utvecklingen nu var mer 
fokuserad på barnen som grupp. Kanske beror deras synsätt på att gruppen blir mer i fokus för 
dem om specialpedagoger tar hand om det enskilda barnet i svårigheter. 
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3) Pedagogerna som uttryckte att specialpedagogik var något som uteslutande special-
pedagoger arbetade med ansåg att det inte skett någon förändring alls. Detta kan relateras till 
att om specialpedagoger alltid tagit hand om barnen i svårigheter och det arbete de själva gör 
inte ses som specialpedagogik så har det naturligtvis i deras ögon inte skett någon förändring. 

I samband med att vi tar upp pedagogernas olika uppfattningar vill vi referera till Rabe & Hill 
(2001). De menar att förskolans pedagogik i hög grad utgår från ett helhetsperspektiv på 
barnet och att verksamheten där utarbetas utifrån barnets behov. Nordin-Hultman (2004) 
menar att trots den beskrivning Rabe & Hill (2001) ger så har vår syn på barnet förändrats och 
aldrig tidigare har barn bedömts och beskrivits som de gör idag. Det är inte längre endast det 
barnet gör som noteras utan även hur det är. Det här är viktig kunskap i arbetet med att 
motarbeta en utveckling mot ett kategoriskt perspektiv.

Vad det gäller enkäten uppdagades det efter hand att den hade en del svagheter där den största 
var att pedagogerna hade uppfattat olika angående om frågorna gällde stödet idag eller 
kommande stöd. De som till exempel i dagsläget fick stöd av rektor eller kollegor uppgav att
behovet av stöd var lågt trots att det var så pass högt att de bett om stöd och hjälp och fått det.
Detta kan vara förklaringen till varför de i enkäten uppgav att behovet av stöd var lågt men 
självklart kan det finnas andra anledningar. Kanske är pedagoger så bra på att stödja varandra 
att de inte har behov av ytterligare stöd? Kanske beror det på att traditionen att hantera och 
klara av allt själva i förskolan är så stark att de har svårt att se vad en annan profession skulle 
kunna tillföra? Har pedagogerna tillräckligt god kännedom om vad andra professioner kan 
erbjuda? 

Samtalen med pedagogerna kom att bli början av vårt specialpedagogiska uppdrag och de gav 
definitivt mersmak. Trots att det var så få samtal gav de oss en klar bild både om hur stödet 
ser ut idag och vilket stöd pedagogerna önskar för framtiden. Vi fann metoden 
fokusgruppsamtal inspirerande och givande. Metoden gav oss tillgång till tankarna och 
reflektionerna bakom svaren genom att vi fick möjlighet att ta del av hur de diskuterade. Vi 
tror även att samtalen gav pedagogerna mycket i form av ett tillfälle att ventilera och 
reflektera över sitt arbete, något de behövde. De var i de flesta fall aktiva och resonerade med 
varandra på ett medvetet och genomtänkt sätt och delade med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter. Det faktum att pedagogerna fick möjlighet att resonera kring specialpedagogik 
och specialpedagogens roll gjorde att de fick en vidgad syn av ämnet. Detta belyser 
betydelsen av att pedagoger får möjlighet att reflektera för att nå en djupare kunskap. Här blir 
parallellerna till Antonovskys (2005) tes om individens känsla av sammanhang tydliga. 
KASAM står för Känsla Av SAMmanhang vilket i sin tur omfattar begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. De tre begreppen tar upp vikten av att man som individ ges 
förutsättningar att förstå, acceptera och se sammanhangen i sitt livs händelser och sin 
livssituation med mer eller mindre möjlighet att påverka. Pedagogerna måste ges en klar och 
tydlig bild av vad specialpedagogik är, de måste känna sig delaktiga i sammanhanget och 
finna det meningsfullt och de måste få känna att de ges det stöd och den hjälp de behöver för 
att kunna hantera sitt uppdrag.

När fokusgruppsamtalen var avklarade började vi reflektera över det faktum att vi som 
specialpedagoger kanske kommit att påverka pedagogernas svar. Kanske resultatet hade blivit 
ett annat om det varit en annan profession som intervjuat. Det kan vara svårt att ge uttryck för 
att specialpedagoger inte behövs i förskolan om det sitter två stycken i rummet. Vi försökte 
dock markera att vi inte hade några förutfattade meningar om vilka svaren skulle bli. Valet av 
ämne och hur detta presenteras kommer dock alltid att innebära en påverkan, något man inte 
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kan bortse från. Trots att vi försökte förhålla oss objektiva blev vi medvetna om att vi 
skickade ut signaler. Vid medhåll nickade eller hmm:ade vi och i de fall vi hade en avvikande 
uppfattning förhöll vi oss tysta. Förhoppningsvis påverkade inte detta samtalen utan att 
pedagogerna hade möjlighet att uppfatta vårt genuina intresse och engagemang. 

Det blev under ett samtalstillfälle uppenbart att det ställs högre krav på samtalsledararen om 
deltagarna är ovana vid att reflektera i grupp än om de är vana. Trots att vi fick många 
intressanta svar vid detta tillfälle, skulle vi ha hanterat situationen bättre. Vi skulle ha ställt 
fler följdfrågor och på så sätt fått samtalet att utvecklas. Det blev tydligt hur viktigt det är att 
som handledare möta de handledda utifrån deras olika kompetens, erfarenhet och vana/ovana 
av att reflektera. Det gäller att lyfta och belysa den kunskap den andre bär med sig in i 
samtalet och skapa förutsättningar att spåna vidare i tankarna genom följdfrågor. 

1.10 Framtida forskning

Här följer ett antal uppslag på teman för framtida undersökningar.

– En fortsättning på vår undersökning kring pedagogernas behov av stöd och deras 
förväntningar på specialpedagoger skulle kunna vara en större undersökning i en hel 
kommun.

– Behovet av stöd från specialpedagog kan ses, förutom ur pedagogens synvinkel, även från
barnets, föräldrarnas och skolledarens, vilket vore intressant att studera för att jämföra
likheter och skillnader med resultatet från vår studie. Vilka behov av stöd av specialpedagog 
kan barn ge uttryck för? Vilka förväntningar har föräldrar och skolledare på 
specialpedagoger?

– Vi tycker även det skulle vara intressant om det gjordes en jämförande forskningsstudie 
kring effekterna av att ha övergripande specialpedagoger och specialpedagoger som är nära
knutna till enskilda områden. 

– Genom vår studie gav några pedagoger uttryck för en syn på barn i behov av särskilt stöd
som ensam bärare av problemet. Detta kan innebära en fara då de vilar i tron att de som 
pedagoger inte kan eller behöver påverka situationen. Det är viktigt att alla pedagoger har 
insikten att det är i relationen mellan individ och omgivning som svårigheterna och hindren
ligger och hur avgörande deras eget handlande och bemötande är. Med detta som bakgrund 
ser vi att det vore av stor vikt att undersöka var pedagogerna uppfattar att problemet ligger 
och stödja det Lärarutbildningskommiten (SOU, 1999) beskriver som specialpedagogikens 
mest angelägna uppgift - att bidra till att alla pedagoger, oavsett skolform, kan möta den 
naturliga variationen av olikheter. 
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1.11 Slutord

Vi tackar de pedagoger som deltagit i vår studie och låtit oss ta del av sina tankar och 
uppfattningar. Den kunskap vi tillägnat oss, anser vi, stämmer med de förhoppningar vi bar 
med oss från början om att vi skulle kunna bidra med en betydelsefull länk i arbetet med att 
utveckla och förbättra traditionen kring specialpedagogers arbete i förskolan.
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Bilaga A                                            

                                           Hej X!              Växjö den 31 mars 2006

…….vi behöver er! Vi behöver er kunskap och erfarenhet för att skaffa oss en uppfattning om 
behovet av specialpedagoger i förskolan.

Vi heter Camilla Lindahl-Magnusson och Annika Mowday och vi studerar till 
specialpedagoger vid Växjö Universitet. I vår utbildning ingår det att göra en studie kring 
specialpedagogiska frågor. Vi har under utbildningen upptäckt att det saknas forskning och 
litteratur om specialpedagogik i förskolan och som förskollärare blev därför valet för vår 
uppsats givet - Hur ser behovet av specialpedagoger ut inom förskolan?  
Vi är nu nyfikna på att få veta hur ni ser på behovet av specialpedagogik och 
specialpedagogens roll i förskolan.

Vår förhoppning är att resultatet av vår undersökning kommer att gagna er och den 
verksamhet vi har gemensamt. Vi vore därför tacksamma om ni utser fem, sex pedagoger 
(helst någon eller några från varje avdelning) som vill delta i ett samtal med oss. Samtalet tar 
ca 1,5 timme. Dessa pedagoger tar varsin bifogad enkät, läser igenom och besvarar den 
individuellt inför samtalet. Enkäten behöver inte skrivas under med namn.  Samtalet kommer 
dels att i stora drag beröra enkätfrågorna men fokus kommer att ligga på följande 
frågeställningar: 

 Vilka uppfattar ni att barnen i behov av särskilt stöd är?
 Vad innebär specialpedagogik för er?
 Vad uppfattar ni att en specialpedagog skulle kunna bidra med hos er?
 Vad innebär integrering respektive inkludering för er?

När ni utsett pedagogerna vill vi att ni bestämmer lämplig tid och datum (under vecka 14, 15  
eller 16) för samtal och kontaktar oss snarast.

Tack på förhand!

Camilla Lindahl-Magnusson                                     

Annika Mowday                                                        
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Enkät
…….vi behöver er! Vi behöver er kunskap och erfarenhet för att skaffa oss en uppfattning om 
behovet av specialpedagoger i förskolan.

Våra namn är Camilla Lindahl-Magnusson och Annika Mowday och vi studerar till 
specialpedagoger vid Växjö Universitet. I vår utbildning ingår det att göra en studie kring 
specialpedagogiska frågor. Vi har under utbildningen upptäckt att det saknas forskning och 
litteratur om specialpedagogik i förskolan och som förskollärare blev därför valet för vår 
uppsats givet - Hur ser behovet av specialpedagoger ut inom förskolan?  

Vår förhoppning är att resultatet av vår undersökning kommer att gagna er och den 
verksamhet vi har gemensamt. Vi är nu nyfikna på att få veta hur ni ser på behovet av 
specialpedagogik och specialpedagogens roll i förskolan och tänker oss därför ett möte med er 
där vi får ta del av er uppfattning. Kanske det kommer en liten belöning av Påskharen……  
Samtalet tar ca 1,5 timme.  Som en del av vår undersökning kommer vi även att använda oss 
av en enkät. Därför vill vi att ni tar varsin enkät, läser igenom och besvarar den inför samtalet. 
Skriv inte ert namn på enkäten.  Vi kommer dels att i stora drag gå igenom enkätfrågorna men 
fokus kommer att ligga på följande frågeställningar: 

 Vilka uppfattar ni att barnen i behov av särskilt stöd är?
 Vad innebär specialpedagogik för er?
 Vad uppfattar ni att en specialpedagog skulle kunna bidra med hos er?
 Vad innebär integrering respektive inkludering för er?

Som ni säkert känner till har specialpedagogens arbetsuppgifter ändrats och här följer i korta 
drag en påminnelse: 
Specialpedagogernas uppdrag har det gemensamt med speciallärarna att båda professionerna 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Skillnaderna är dock stora på så sätt att 
speciallärarna ofta är hänvisade till ett avskilt rum där de arbetar med en liten grupp av barn, 
vilka anses ha svårighet att hänga med den övriga klassen. Det är barnet som får stöd och 
hjälp för att på bästa sätt utvecklas. Specialpedagogens uppdrag är istället mer övergripande 
med fokus på att förebygga och undanröja hinder för barn som befinner sig i svårigheter på 
olika sätt. Det handlar i specialpedagogens uppdrag om att inte bara stödja barnet utan att 
även se till anpassning av organisationen, den pedagogiska miljön, barngruppen och 
pedagogernas behov av stöd i sitt arbete för att de bästa förutsättningarna ska ges för barnets 
utveckling. Specialpedagogen arbetar med att stödja barnet utifrån tre nivåer individ, grupp 
och organisation. 
Det specialpedagogiska programmet som startade i början av nittiotalet ser inte ut som det vi 
har idag. Då hade utbildningen fyra skilda inriktningar: komplicerad inlärningssituation, döv 
och hörselskada, synskada och utvecklingsstörning. År 2001 togs inriktningarna bort och det 
specialpedagogiska uppdraget blev mer övergripande och generellt. Samtidigt ändrades 
formuleringen i styrdokumenten från barn med svårigheter till barn i svårigheter. Det nya 
språkbruket speglar uppfattningen att det avgörande för individen är mötet och förhållandet 
mellan individen och omgivningen.  Det började nu även uppmärksammas att det fanns ett 
behov av specialpedagogisk kunskap inom förskolan och fler förskollärare började utbilda sig 
till specialpedagoger. Statens Offentliga Utredningar (SOU 1999:63) tog 1999 upp behovet av 
specialpedagogisk kompetens inom förskolan och resten av skolväsendet. 
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OBS!
Vi vill uppmärksamma er på att stödet vi frågar efter i enkäten kan erhållas av 
en mängd olika professioner (såsom specialpedagog, psykolog, logoped, rektor 
mm)

Följande frågor rör er erfarenhet och uppfattning av handledning.

1. Har ni haft handledning under de senaste 12 månaderna dvs. samtal med någon (t.ex. 
specialpedagog, psykolog, logoped, rektor mm) som gett er nya tankar, idéer och 
infallsvinklar angående er verksamhet och i så fall hur ofta?

0 tillfälle*

1-2 tillfällen

3-5 tillfällen

6 eller fler tillfällen

         

Kommentarer________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 * Vid svar 0 tillfälle - gå direkt till fråga 3.

2. Vilket yrke/utbildning hade handledaren eller i förekommande fall handledarna?
                      
___________________________________________________________________________

Följande frågor gäller det praktiska arbetet i barngruppen.

3. I vilken omfattning uppfattar ni att ni har behov av att specialpedagogen arbetar i 
barngruppen?

mycket låg låg hög mycket hög
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4. Vad uppfattar ni att specialpedagogen skulle kunna bidra med i barngruppen?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Följande frågor gäller enskilda barn i behov av särskilt stöd.

5. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande kartläggning av enskilda barn.

mycket låg låg hög mycket hög

6. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd vid upprättandet av åtgärdsprogram för 
enskilda barn.

mycket låg låg hög mycket hög

7. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd vid upprättandet av individuella 
utvecklingsplaner.

mycket låg låg hög mycket hög

8. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd för enskilda barn i planerade aktiviteter.

mycket låg låg hög mycket hög

9. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande enskilda barns fri lek i barngruppen.

mycket låg låg hög mycket hög



45

10. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande anpassning av den pedagogiska 
miljön kring enskilda barn.

mycket låg låg hög mycket hög

11. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande de dagliga rutinsituationerna för 
enskilda barn.

mycket låg låg hög mycket hög

12. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd vid utvecklingssamtal med föräldrarna.

mycket låg låg hög mycket hög

Kommentarer________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Följande frågor gäller behovet av stöd för arbetet med barngruppen.

13. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande kartläggning av barngruppen

mycket låg låg hög mycket hög

14. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande förslag till praktiska lösningar och 
alternativa metoder. 

mycket låg låg hög mycket hög

15. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande anpassning av den pedagogiska 
miljön.

mycket låg låg hög mycket hög
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16. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande upprättandet av målbeskrivningar.

mycket låg låg hög mycket hög

17. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande utvärdering.

mycket låg låg hög mycket hög

Kommentarer________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Följande frågor gäller organisationen kring det pedagogiska arbetet

18. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande alternativa lösningar för den 
praktiska verksamheten.
Ex. gruppsammansättning, schemaläggning osv.

mycket låg låg hög mycket hög

19. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande resursfördelning. 

mycket låg låg hög mycket hög

20. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd med att tolka styrdokumenten. 

mycket låg låg hög mycket hög
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21. Markera i vilken omfattning ni behöver kompetenshöjning t.ex. i form av studiecirklar, 
aktuell forskning, föreläsningar m.m.

mycket låg låg hög mycket hög

22. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande pedagogiska samtal och reflektioner 
(t.ex. värdegrundsdiskussioner). 

mycket låg låg hög mycket hög

23. Markera i vilken omfattning ni behöver stöd gällande spridning av information till 
föräldrar kring hur förskolan bemöter och arbetar med barns olikheter och svårigheter t.ex. vid 
föräldramöten .

mycket låg låg hög mycket hög

Kommentarer________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

24. Markera med ett kryss omfattningen av ert sammantagna behov av stöd och handledning.
 Här avses det sammantagna behovet på de tre nivåerna, enskilda barn, barngruppen och 
organisation.

mycket låg låg hög mycket hög

Kommentarer______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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25. Beskriv ett tillfälle rörande ett barn då ni kände att ni hade behövt få råd och stöd av en 
utomstående samtalspartner.

         
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Vi tackar för er medverkan. Om ni vill ta del av den färdiga uppsatsen är ni välkomna att kontakta oss:

Camilla Lindahl Magnusson tfn: …..

Annika Mowday tfn: …..


