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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att få ökad förståelse och belysa hur pedagoger och 

specialpedagoger resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion i förskolan. 

 

Genom att använda von Wrights (2000) teori om relationellt och punktuellt perspektiv, samt 

annan litteratur och forskning, försöker jag få en ökad förståelse av pedagogernas och 

specialpedagogernas beskrivningar av valda frågeområden. 

 

Undersökningen i examensarbetet består av fyra intervjuer med pedagoger och två med 

specialpedagoger och är gjorda i en mindre kommun. Resultatet visar på att specialpedagogik 

ansågs av pedagoger och specialpedagoger vara svårt att beskriva. Det kan innebära mycket 

och många olika saker. Specialpedagogik ansågs förknippat med enskilda individer som var i 

behov av särskilt stöd, men även till grupp och verksamhet. Specialpedagogik ansågs vara när 

den vanliga pedagogiken inte räckte till och förknippades även till specialpedagogen som 

person och yrkesgrupp. Pedagogernas upplevelse av att vara i behov av specialpedagogisk 

stöttning beskrevs också innebära specialpedagogik likväl förändringar och åtgärder, som 

gjordes utifrån barn som var i behov av särskilt stöd och då ofta i samarbete med 

specialpedagog. 

 

Barn i behov av särskilt stöd beskrevs på flera olika sätt. Det kunde innebära långvarigt och 

kortvarigt stöd och beskrevs innebära att alla någon gång kan vara i behov av särskilt stöd. 

Sen språkutveckling och samspelssvårigheter var kategoriseringar som preciserades som 

anledningar till att vara i behov av särskilt stöd. Dokumentationer av barns utveckling 

beskrevs att sällan visa om ett behov av särskilt stöd fanns, utan pedagoger och föräldrars 

observationer och oro låg oftast till grund. Behov av särskilt stöd kunde också utifrån 

pedagogerna och specialpedagogernas beskrivningar ses i olika nivåer från samhällets 

problem till barnets. 
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Enligt beskrivningarna i undersökningen sågs specialpedagogen som en tillgång för förskolan 

och att ha en specialpedagog som arbetar nära verksamheten beskrevs göra det 

specialpedagogiska arbetet mer naturligt. Samarbete med specialpedagog ansågs bidragande 

då flera beskrev vinsten av en person som hade ”ögon utifrån” och kunde se på verksamheten 

med nya perspektiv. Beskrivningarna av specialpedagogens funktion i förskolan gjordes också 

på individ-, grupp- och organisationsnivå. Några av pedagogerna ansåg det vara svårare att 

beskriva specialpedagogens funktion på organisationsnivå, då de inte ansåg sig ha någon 

inblick i det. 

 

Utifrån ett relationellt och punktuellt perspektiv visar undersökningens resultat på en pendling 

mellan de båda perspektiven. Resultatet i undersökningen visar också på ett antal olika 

dilemman eller överväganden som förskolan ses stå inför. 
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Förord 
Jag vill först rikta ett stort tack till de pedagoger och specialpedagoger, som varit vänliga och 

tagit sig tiden för mina intervjuer i examensarbetets undersökning. Utan er medverkan skulle 

examensarbetet aldrig kunnat genomföras. 

 

Jag vill också tacka min handledare Leif Nilsson, som varit ett bollplank under arbetets gång. 

 

En stor kram vill jag också ge till min familj och mina anhöriga som stöttat mig under 

studietiden. 

 

 

I examensarbetet kommer jag använda mig av benämningen pedagoger som ett gemensamt 

begrepp för förskollärare och barnskötare. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete handlar om specialpedagogik i förskolan. Förskolan är det första steget i 

det institutionaliserade lärandet. En pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet ska presenteras där (Skolverket, 2010). Förskolan fick sin första läroplan 

1998 och är från och med det en del av skolväsendet. Detta innebär också krav i en förskola 

för alla. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn och det framskrivs att: 

 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. (Skolverket, 2010, s. 5) 

 

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag under ledning av förskolechef. 

Inom förskolan förekommer även yrkeskategorin specialpedagog och tillsammans har de ett 

ansvar för en förskola för alla. Förskolan har dessutom en tradition av att finnas till för alla 

barn och även en tradition av en helhetssyn på barnet och att möta barnet som det är.  

 

Trots denna goda tradition kan ändå en frågeställning urskiljas. 

 

Läroplanen för förskolan innehåller inte normer eller mål för vad det enskilda barnet ska ha 

uppnått vid olika tidpunkter, men för att kunna stödja och utmana varje barns lärande behöver 

pedagogerna kunskap om varje barns utveckling och kunskapsutveckling. Kunskapen om det 

enskilda barnet ska inte användas till att jämföra eller kategorisera barnen utan vara underlag 

för att utveckla verksamheten och det fortsatta arbetet, beskriver Skolinspektionen (2011:10). 

Vidare skrivs att det är viktigt att pedagogerna observerar och följer barnens allsidiga 

utveckling i förhållande till läroplanens strävansmål. Vid dessa observationer kan kunskap om 

barnen ges om i vilka situationer som barnen visar intresse, motivation samt tar initiativ till 

lärande. Observationerna och att pedagogerna följer barnens utveckling ger goda 

förutsättningar för att möta varje barn just i den utvecklingsfas som det enskilda barnet 

befinner sig i. Observationerna ger också pedagogen förutsättningar att avgöra om särskilt 

stöd behövs för att tillgodose barnets speciella behov (Skolinspektionen, a.a.).  

 

Även om inte förskolan har mål som måste uppnås för varje individ vid en viss tidpunkt så 

skapar förskolans styrdokument krav och överväganden, som förskolan ställs inför. 

Förskolechefen har likt rektor i uppgift att fatta beslut om särskilt stöd om det framkommer att 

barnet behöver extra stöd och stimulans men förskolan har ju inga mål att uppnå som kan 

befaras att inte nås likt skolan, vilket medför att framkomst av behov av extra stöd och 

stimulans kan vara svårdefinierat. För vilka barn i förskolan ska då extra stöd tillsättas? När 

och hur behövs då specialpedagogik i förskolan? Vad innebär då ”barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag” som ska ges stimulans och särskilt stöd av pedagogerna 

(Skolverket, 2010, s.11)? Vad har specialpedagogen för funktion i förskolan? Förskolan ska 

anpassas efter alla barn som befinner sig i verksamheten. Vad kan behov av särskilt stöd 

innebära? Förläggs behoven hos barnet eller finns det ett annat resonemang?  

 

Utifrån de här funderingarna trädde mitt syfte och mina frågeställningar fram. Jag hoppas 

genom att belysa hur ett antal yrkesverksamma pedagoger och specialpedagoger beskriver 

specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogens funktion i förskolan, 

kunna ge och få en ökad förståelse. Förståelsen kan förhoppningsvis bidra till en utvecklad 

kunskap att som blivande specialpedagog kunna bemöta pedagoger i förskolan. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att få ökad förståelse och belysa hur pedagoger och 

specialpedagoger resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion i förskolan. 

 

Frågeställningar: 

Hur beskriver pedagoger och specialpedagoger: 

 specialpedagogik i förskolan? 

 barn i behov av särskilt stöd? 

 specialpedagogens funktion i förskolan? 

 

 

3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
Under denna rubrik lyfts som en introduktion till förskolan, en kort beskrivning av hur 

förskolans uppdrag vuxit fram samt valda delar av förskolans styrdokument gällande en 

förskola för alla. Därefter problematiseras specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion med hjälp av litteratur och tidigare forskning. En genomgång av 

dessa begrepp behövs för att kunna tolka och förstå resultatet av examensarbetets 

undersökning. 

 

3.1 Styrdokument och uppdrag 

I det gemensamma uppdraget ”en förskola för alla” har alla olika yrkeskategorier ett 

gemensamt uppdrag. Förskolan har som redan i inledningen beskrivits en tradition av att se 

barn ur ett helhetsperspektiv och till förskolan välkomnas alla barn oavsett förutsättningar, 

behov eller kunskaper. 

 

Förskolan har under lång tid legat under den sociala sektorn och genom samhällsutveckling 

via urbaniserings-, industrialiserings- och demokratiserings-processer har sättet att se på barn 

och barndom påverkats. Genom dessa processer och via barnkrubban och barnträdgården blev 

förskolan en del av välfärds- och familjepolitiken. Fram till och med 1997 styrdes förskolan 

av Socialstyrelsen. Förskolan överfördes därefter till utbildningssystemet och den 1 januari 

1998 togs ansvaret över av Skolverket. I augusti samma år fick förskolan sin första läroplan 

”Läroplan för förskolan Lpfö 98”(Vallberg Roth, 2002). Läroplanen är bindande för alla 

förskolor och syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola för alla med hög 

kvalitet. Målen är generella och övergripande samtidigt som den uttrycker en politisk 

viljeriktning (Skolverket, 2004). Skollagen fick i och med denna reform bestämmanderätt 

över förskolan (Vallberg Roth, 2002).  

 

Det fanns flera motiv till reformen, bland annat att i ett internationellt perspektiv betonades 

alltmer utbildningens betydelse för landets konkurrenskraft och tillväxt (Skolverket, 2004). 

Ett annat bakomliggande motiv till överförandet till utbildningssystemet var att förstärka 

förskolans pedagogiska uppdrag och samtidigt skulle förskolans pedagogik ges ökad 

genomslagskraft i skolan (Skolverket, 2008). 

 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) uppmärksammas det livslånga lärandet som en del av förskolans 

uppdrag och i den pedagogiska verksamheten ska fostran, omsorg och lärande bilda en helhet. 

Likaså ska förskolan arbeta för att varje individ får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Förskolan ska anpassas till alla barn i verksamheten, inte tvärtom. Detta 

beskrivs även i Salamancadeklarationen (2006) som Sverige var med och undertecknade 
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1994. Där poängteras att den sunda pedagogikens välprövade principer ska komma alla barn 

tillgodo och utgå från att skillnader mellan människor är normalt. Varje barn har en 

utvecklingspotential vars gränser är oförutsägbara. Utifrån det måste följaktligen inlärningen 

anpassas till barnet snarare än att barnet ska anpassa sig till en i förväg fastställt antagande om 

inlärningsprocessens takt och natur (Svenska Unescorådet, 2006). FN´s konvention om 

barnets rättigheter beskriver också att det är samhällets skyldighet att ge omvårdnad och 

utbildning som behövs för att varje barns utveckling och integrering i samhället ska 

möjliggöras. Utbildningen ska ha som mål att utveckla barnets fulla möjligheter gällande 

anlag, fysisk, psykisk förmåga samt personlighet(Utrikesdepartementet, 2000). I Lpfö 98 

(Skolverket, 2010) står det vidare att förtroende hos föräldrarna är viktigt och även 

pedagogernas förmåga att förstå och samspela med barnet. Att barn ska få erfara 

tillfredsställelsen av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva att vara en 

tillgång i gruppen, ses som en del i uppdraget. 

 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. (a.a. s. 5) 

 

I läroplanen framskrivs även att arbetslaget ska  

 

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

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

 

samt  

 

ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag 

(Skolverket, 2010 s. 11).  

 

Skolverkets (2005) Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan, som ska vara ett 

stöd i arbetet och förskolans måluppfyllelse, beskriver vad kommunen bör sträva mot och vad 

som är viktigt för pedagogerna att vara medvetna om. 

 

Kommunen bör 

- använda ett synsätt på barn i behov av särskilt stöd som innebär att stödbehovet 

relateras till den miljö barnet vistas i 

- sträva efter att barns behov av särskilt stöd tillgodoses i den ordinarie verksamheten 

samt att personalen har tillräcklig kompetens för detta 

- ha kunskap om och 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 varit relevanta.  

 

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 uppföljning och utvärderingar tydliggör vilka faktorer som har påverkat 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd och om stödresurserna är adekvata och 

tillräckliga (s.32) 
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Det står även i läroplanen att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt ska 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att förskolan kvalitet ska kunna 

utvärderas samt för att goda villkor för lärande ska kunna skapas, behöver barns utveckling 

och lärande följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2011). 

 

Förskolechefen har sedan den nya skollagen, likt rektorn, ett ansvar att utforma verksamheten 

så att barnet får det stöd som behövs. Likaså beskrivs att hänsyn ska tas till barns och elevers 

olikheter samt att utgångspunkten ska vara barnets bästa (SFS 2010:800). 

 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. (a.a., 1 kap. 5 §) 

 

3.2 Specialpedagogik 

Att beskriva och precisera vad specialpedagogik innebär, verkar av flera vara en svår uppgift. 

Persson (2007) likt Rosenqvist (2007) beskriver svårigheterna att definiera en enhetlig 

precisering av vad specialpedagogik är.  

 

I Att leda och lära (SOU 1999:63) kan läsas att: 

 

en av specialpedagogikens mest angelägna uppgifter är att bidra till att all personal i skola 

och förskola kan möta den naturliga variationen av elevers olikheter (s. 192) 

 

Persson (2007) tar hjälp av normalfördelningskurvan eller Gauskurvan när han förklarar 

normal variation av individers olikheter. Normalfördelningskurvan förklarar den normala 

variationen. Det är inte mer normalt att vara i kurvans mitt men det är vanligare. Det är inte 

onormalt att vara i kurvans yttre delar men det är mindre vanligt.  

 

 
Figur 1. Normalfördelningskurvan 

 

Å andra sidan uttrycks att specialpedagogisk verksamhet har sin utgångspunkt i faktumet att 

barn i pedagogiska miljöer är olika och det kan ge upphov till det som kallas 

specialpedagogiska insatser (Bladini, 2004). Att det är svårt att definiera vad 

specialpedagogik är har Persson (2007) konstaterat men dess funktion är att 

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

räcka till. Enligt SOU 1999:63 menar förra Lärarutbildningskommittén att specialpedagogiska 

åtgärder bör ses som ett kvalificerat komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet 

och användas där den allmänpedagogiska kompetensen ej är tillräcklig. Specialpedagogik 

förknippas ofta med specialundervisning och med barn i behov av särskilt stöd och att den 

tolkningen är alltför snäv anser Ahlberg (2007). Specialpedagogik bör ses ur ett vidare 

perspektiv som förutom individperspektivet även innefattar samhälls-, organisations- och 

didaktiska perspektiv (a.a.). 
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Enligt Palla (2009a) har specialpedagogik förändrats till något mer än att omfatta barn i 

svårigheter utan blivit en pedagogik för alla. Hon anser att specialpedagogik handlar om hur 

vi tillsammans kan skapa möjligheter så att alla människor kan vara delaktiga i den 

gemenskap som vårt demokratiska samhälle innebär och strävar efter. Där alla är 

betydelsefulla, har något att bidra med och kan känna tillhörighet. Därav vill hon karaktärisera 

specialpedagogiken som möjligheternas pedagogik. 

 

Rosenqvist (2007) reflekterar kring dilemmat om förhållandet mellan specialpedagogik och 

pedagogik och att specialpedagogiska insatser inte sällan handlar om kvantitet. Som exempel 

ger han att det inte är ovanligt att specialpedagogiska insatser ges i form ”mer av samma sak” 

(s.37). Det kan innebära att en stödinsats med en timmes stödundervisning, som visat sig vara 

otillräcklig som åtgärd, resulterar i att man ökar stödundervisningen till två timmar. Han 

menar också att man inom forskning kring specialpedagogik blir tvungen att framhålla det 

speciella för att se det generella i specialpedagogiken. Ett annat av specialpedagogikens 

dilemman är att den kan leda till och legitimera åtgärder som resulterar i särbehandling, 

exkludering och segregation. Likaså kan det innebära att specialpedagogikens blotta existens 

kan leda till att barns olikheter och barn som befinner sig i svårigheter kan ses som ett 

problem som förväntas lösas av specialister på just svårigheter (Persson, 2007). 

 

I SOU 1999:63 Att leda och lära beskrivs specialpedagogiken som ett tvärvetenskapligt 

område med politiskt-normativa perspektiv och komplexa uppgifter. Den normativa 

karaktären, beskriver Palla (2009), som att specialpedagogiken talar om hur någonting bör 

vara. Rosenqvist (2007) likaså, anser att den normativa karaktären speglas genom politiskt 

uttryckta viljeinriktningar. De politiska viljeriktningarna och ideologiska värderingar präglar 

politiska resonemang och beslut, vilket får implikationer om vilken förskola vi vill ha och 

som sedan kan ses i form av styrande dokument (Palla, 2009b). Specialpedagogiken och 

specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter skiftar lätt. Den påverkas av politiska vindar 

samt speglar samhällets syn på normalitet och därigenom även synen på hur individer som 

avviker från denna normalitet bör bemötas (Bladini, 2004). Olika personer kanske tillskriver 

specialpedagogiken olika attribut och för att vara någorlunda överens om vad vi menar, tror 

och tänker så behöver vi skapa utrymme för dialoger och meningsutbyten. Vi behöver alla 

inom förskolan förhålla oss till specialpedagogiken och dess innebörder för att kunna skapa 

mening i vårt uppdrag (Palla, 2009b). 

 

 

3.2.1 Olika perspektiv på specialpedagogik 

Olika perspektiv på specialpedagogik som kunskapsområde kan vara ett annat sätt att försöka 

förstå specialpedagogiken. Kunskapsområdet specialpedagogik utvecklades för ungefär 

femtio år sedan, både internationellt och i Sverige och med utgångspunkt i alla barns rätt till 

utbildning och vissa barns behov av särskilt stöd för utveckling och lärande utöver den 

generella pedagogiken. Det resulterade i ett kunskapsområde som utöver pedagogik också 

hämtar kunskap från andra ämnen som psykologi, medicin, sociologi och med tiden också 

teknik, vilket även kan jämföras med beskrivningen av specialpedagogik, i SOU 1999:63, 

som tvärvetenskaplig. Specialpedagogiken idag handlar om att skapa optimala förutsättningar 

för lärande, vilket innebär att specialpedagogik behandlar faktorer och processer som 

påverkar utveckling, lärande och delaktighet med fokus på samspel mellan miljöfaktorer och 

personens förutsättningar (Björck-Åkesson, 2007). På liknande vis beskriver Nilholm (2005) 

att kunskapen om specialpedagogik har till stor del en tradition med rötter i psykologi och 

medicin. Historiskt har specialpedagogiken utvecklats främst utifrån positivistiska 

utgångspunkter, vilket till viss del har gjort att den har fjärmat sig från samhällsvetenskapen. 
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På senare tid har dock samhällsvetenskapen intresserat sig mer för specialpedagogiska frågor 

vilket har gjort att fler perspektiv har kommit att belysa det specialpedagogiska området. 

Olika perspektiv ger också olika konsekvenser för hur specialpedagogiken ska förstås och 

organiseras samt har en betydelse för synen på specialpedagogik som undervisningsområde 

(Nilhom, a.a.).  

 

Kategoriskt respektive relationellt perspektiv, är benämningar som Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) samt Persson (2007) använder vid redogörelse för två olika perspektiv på 

specialpedagogisk verksamhet liksom sätt att se på behov och svårigheter. Med 

specialpedagogisk verksamhet som ses i ett relationellt perspektiv avses i interaktion med 

övrig pedagogisk verksamhet. I detta perspektiv blir det viktigt vad som sker i förhållandet, 

interaktionen och samspelet mellan olika aktörer. Barn kan befinna sig i svårigheter och 

svårigheterna uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön (Persson, 

2007). Emanuelsson m fl. (2001) beskriver också att det relationella perspektivet innebär att 

barns förutsättningar i olika avseenden ska ses relationellt vilket innebär att förändringar i 

omgivningen ses påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand uppställda mål. De 

förklarar perspektivet på liknande sätt som Persson (2007), med uttrycket ”barn i 

svårigheter”. Mot det relationella perspektivet ställs ett kategoriskt perspektiv där barns 

svårigheter reduceras till en effekt av exempelvis låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

Svårigheterna ses som antingen medfödda eller på annat sätt individbundna (Persson, 2007). 

Enligt förklaringen tidigare med hjälp av uttryck, så beskriver uttrycket ”barn med 

svårigheter” förenklat det kategoriska perspektivet Emanuelsson m fl. (2001).  

 

Nilholm (2007) redogör även han för olika perspektiv på specialpedagogik och benämner då 

dessa kompensatoriskt respektive kritiskt perspektiv. Genom historien, anser Nilholm (a.a.) 

har specialpedagogik setts ur ett kompensatoriskt perspektiv. Det kompensatoriska 

perspektivet kan jämföras med det som Persson (2007), Emanuelsson m fl. (2001) benämner 

som kategoriskt perspektiv. Där svårigheter och problem förläggs till individen och genom att 

kategorisera och diagnostisera kan individen kompenseras för sina brister. Det kritiska 

perspektivet, som utvecklats som en reaktion mot det kompensatoriska perspektivet, 

kännetecknas av en syn på olikheter som grund för det pedagogiska arbetet, en syn att 

olikheter berikar och är en tillgång. Det finns en betoning på delaktighet och särlösningar som 

enligt det kritiska perspektivet undvikas. Svårigheter förläggs till faktorer utanför individen. 

Kategorisering och diagnostisering ses som stigmatiserande för individen. Nilholm (2007) 

beskriver även dilemmaperspektivet som enligt honom vuxit fram som en kritik av både det 

kompensatoriska och kritiska perspektivet. Enligt dilemmaperspektivet beskrivs verkligheten 

ofta bestå av motsättningar som inte är enkla att lösa för verksamheten. Det kan innebära 

målkonflikter, där det inte entydigt finns något svar på hur man bäst bör agera. Ett sådant 

dilemma för skola och förskola kan vara att utbildningssystemet ska ge alla en likvärdig 

utbildning samtidigt som barns olikheter gällande erfarenheter, förmågor och egenskaper 

också kräver att man måste anpassa undervisningen till dessa olikheter. Å ena sidan är det 

barnet/eleven som står i fokus, å andra sidan är det skolan, samhället och/eller diskursen 

(Nilholm, 2006). Nilholm framför att det är kritik mot den ensidiga betoningen som gjort att 

dilemmaperspektivet vuxit fram och en central hypotes för perspektivet är att 

utbildningssystemet har vissa primära dilemman att brottas med (a.a.). 

 

Ytterligare en tolkning av perspektiv på specialpedagogik ger Karlsudd (2011) i vad han 

kallar den snäva respektive den vida verksamheten som illustreras i Figur 2 och Figur 3 (s. 

21f). Den snäva kan liknas med det kompensatoriska (Nilholm, 2007) samt det kategoriska 

perspektivet (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001, Persson, 2007). Den snäva 



 

  14 (64) 
 

verksamheten (Figur 2) har som främsta mål att genom kompensatoriska åtgärder få barnet att 

passa in i miljön. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

Figur 2. Fritt översatt från Karlsudd (2011) för att beskriva ”Den snäva verksamheten”. 

 

 

Den vida verksamheten däremot (Figur 3) arbetar i första hand med att anpassa verksamheten 

till individen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fritt översatt från Karlsudd (2011) för att beskriva ”Den vida verksamheten”. 

 

Enligt Karlsudd (2011) kan båda verksamheterna uppfattas som två helt skilda inriktningar 

men i själva verket finns båda inriktningarna i förskola och skola. Frågan står dock till vilken 

inriktning som dominerar. 

 

En liknelse kan dras till von Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av Meads teori om 

människors intersubjektivitet utifrån ett punktuellt och ett relationellt perspektiv som 

presenterar två positioner av perspektiv av det pedagogiska mötet, vilket perspektiv som antas 

Kompensatoriskt inriktad 

 

Engagerar färre lärare och elever. 

 

Centralt är: metoder, färdigheter, 

träning, anpassning. 

 

Använder ofta särskilda grupper. 

Integrerad grupp kan förekomma. 

 

Avvikelser och svårigheter är 

centrala. 

 

 

 

 

 

 

 

Ideologisk inriktning 

 

Ska engagera alla på skolan/förskolan samt 

föräldrar och barn. 

 

Centralt är förhållningssätt, handling, attityder. 

 

Innefattar integration. 

 

Möjligheter och likheter är centrala. 
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ger konsekvenser för bemötande av individen. Von Wright beskriver skillnaden mellan att se 

barnet som sluten eller öppen beroende av vilket perspektiv som förekommer.  

 

Teorier ses ofta som tankekonstruktioner som används för att förklara och beskriva 

observerade företeelser eller för att ge mening och en innebörd i iakttagna eller upplevda 

fenomen. I specialpedagogisk forskning är det, på senare år, inte ovanligt med sociokulturellt 

perspektiv eller socialkonstruktionistiska teorier. Det innebär att människors 

kunskapsbildande och lärande ses som diskursiv och språklig. Normalitet och avvikelse ses 

som sociala konstruktioner som formas i samhället med grund i kultur, traditioner, politiska 

beslut och ideologier. Denna teoribildning tar sin utgångspunkt bland annat i Meads teori om 

symbolisk interaktionism (Ahlberg, 2007). Symbolisk interaktionism innebär att vi samspelar 

med varandra, interagerar, med hjälp av symboler exempelvis språk och gester som förstås 

genom tolkningar som gäller i den sociala miljö som personerna befinner sig i (von Wright, 

2000).  

 

Utifrån ett punktuellt perspektiv ser läraren barnen som slutna vilket innebär att barnen är en 

mängd subjekt. Dessa subjekt kan exempelvis bestämmas utifrån historiska, sociala, 

biologiska eller psykologiska faktorer. Det punktuella perspektivet uppmanar läraren att 

studera barnets behov noggrant och det enskilda barnet bedöms i förhållande till en idealbild. 

Behovet ses som individuellt och ska tillfredsställas genom att finna bristen. Med detta 

perspektiv ses barnet som ett vad. 

 

Utifrån ett relationellt perspektiv ser läraren öppna barn och barnet betraktas som ett vem. 

Detta perspektiv är ett perspektiv där människor betraktas i relation till andra människor. Vad 

som karaktäriserar individers subjektivitet blir genom ett relationellt perspektiv inte enskilda 

egenskaper, utan blir handlingar som framträder i relationer mellan människor. 

Mellanmänskliga, kommunikativa möten och interaktion ses som en förutsättning för 

människors identitetsskapande och lärande och är en ständigt pågående process. Barnet ses 

delvis som ett enskilt subjekt men den öppna människan ses som kontinuerligt intersubjektiv. 

Både lärare och elever ses som att de är i vardande (von Wright, 2000 s.196).  Det relationella 

perspektivet innebär att läraren uppfattar barnet som ”Någon” och sätter sig in i barnets 

perspektiv som ett vem, inte ett vad (a.a., s. 184). Läraren intar barnets perspektiv och pendlar 

mellan sitt eget och barnets. Lärarens engagemang sträcker sig i ett relationellt perspektiv 

utöver kunskapsutveckling till barnets identitet och ser till socialisationsprocessen. 

Utmärkande för det relationella perspektivet är dubbelsidigheten och är därför inte en motsats 

till det punktuella utan en annan synvinkel med en annan grammatik (a.a., s. 34). Enligt von 

Wright (a.a.) är det punktuella perspektivet vanligt i pedagogiska sammanhang och det 

relationella perspektivet är inte lika välkänt. Det finns därför ett behov av att ständigt 

återerövra det i pedagogiska sammanhang. 

 

3.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Björk-Åkesson (2009) beskriver specialpedagogik som ett kunskapsfält som baseras på olika 

perspektiv och ansatser och området har även en relation till andra kunskapsområden. Hon 

med flera, som beskrivits tidigare, anser att det finns en svårighet att ge en god definition av 

specialpedagogik och svårigheten till det ligger bland annat i relationen mellan 

specialpedagogik och pedagogik. Ytterligare en svårighet att finna en god definition till 

specialpedagogik ligger också i avgränsning i vad som utgör grunden för benämningen av att 

vara i behov av särskilt stöd. Kategorisering i utbildningssammanhang riskerar enligt henne 

att leda till en förstärkning av det som ses som avvikande. Å andra sidan anses en 

utgångspunkt i det specialpedagogiska programmet vara just barn och elever i behov av 
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särskilt stöd (SFS 2007:638) och begreppet anses svara mot barn och ungdomar, vars 

problembild är sådan att den reguljära pedagogiska verksamheten ej är tillräcklig för att 

tillgodose deras behov av stimulans och stöd (SOU 1999:63). 

 

Barn i behov av särskilt stöd skrivs på ett annat sätt fram som en oenhetlig grupp och att barn 

av olika anledningar och med varierande intensitet kan behöva olika typer av stöd. Likaså kan 

stödet vara av mer varaktig karaktär eller ske under en avgränsad period. Stödet kan vidare 

kopplas till såväl individ-, grupp- eller organisationsnivå. Stödet kan riktas mot just en 

speciell person eller med bredare fokus till en grupp eller med ett skolutvecklande perspektiv 

mot organisationsnivå (Palla, 2009c). 

 

I förarbetet till skollagen (Prop. 2009/10:165) skrivs att många barn stöter någon gång under 

sin förskoletid på svårigheter och behöver under en kortare tid någon form av stöd. Det finns 

även de barn som behöver stöd mer kontinuerligt under förskoletiden på grund av sjukdom, 

sociala förhållanden, funktionsnedsättningar eller svårigheter att tillgodogöra sig 

verksamheten av andra orsaker. I propositionen står också att det inte finns någon definition 

av begreppet behov av särskilt stöd i lagen och att det heller inte är möjligt att i lagtext 

definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att stöd ska ges i förskolan. Därför blir 

bestämmelsen om barn i behov av särskilt stöd och förskolans stödinsatser allmänt hållen och 

ansvaret knyts till förskolan att tillgodose barnets stödbehov. En precisering av vilka barn som 

är i behov av särskilt stöd eller i svårigheter vill inte skrivas fram i styrande dokument. 

 

Vilket synsätt som dominerar i förskolan avgör hur pedagogerna identifierar barn i behov av 

särskilt stöd. Ainscow (1998) anser att barns svårigheter ofta förklaras med brister hos det 

enskilda barnet. Detta individinriktade perspektiv har traditionellt dominerat men har 

utmanats av synsätt då svårigheterna snarare ses uppstå i mötet mellan individ och 

omgivningen. Lindqvist (2011) redogör utifrån sin studie att det tycks som att brist-

perspektivet fortfarande ser ut att råda på förskolor och skolor. När det gällde hur förskolan 

och skolans aktörer såg på orsakerna till att barn är i behov av särskilt stöd, framträdde en klar 

fokusering på barnets brister och inte på att andra faktorer kan påverka barnet. I förskolan har 

gruppen, både personalgrupp och barngrupp setts som viktiga enheter och specialpedagogen i 

förskolan har oftast arbetat med pedagogernas attityder och arbetssätt i relation till barn i 

behov av särskilt stöd. Trots denna tradition i förskolan visar Lindqvist (a.a.) studie på att 

både rektorer och pedagoger, oavsett från förskola eller skola, menar att barn är i behov av 

särskilt stöd på grund av individuella brister. Därmed, anser Lindqvist (a.a.), visar synen på 

barn i behov av särskilt stöd bland pedagoger och ledare på perspektiv som inte motsvarar den 

syn som kan förväntas inom en inkluderande miljö. 

 

Miljöns betydelse för barn och hur de pedagogiska rummen är planerade anser Nordin-

Hultman (2009) avgör om barn passar in eller avviker. I sin studie reflekterar hon över 

miljöns, materialets och tidens betydelse för om barn i behov av särskilt stöd uppkommer. 

Hon påvisar betydelsen av att skapa meningsfullhet i miljön kring barnen och att rummen är 

planerade och utrustade för barns olikheter. Enhetliga och homogena miljöer ger begränsat 

utrymme för barns olika sätt att skapa meningsfullhet och olika sätt att ställa sig i en lärorik 

och givande relation till omgivningen, vilket ökar risken för exkludering. Alla barn passar inte 

in och kan då uppfattas som avvikande. Hon ställer sig kritisk mot förskolans och skolans 

institutionella miljöer och menar att orsaker och förklaringar till barns handlingar ofta söks i 

egenskaper och tidigare erfarenheter hos barnet. I studien framkom att barnen sågs ha och 

vara problem snarare än den pedagogiska verksamheten. 

 



 

  17 (64) 
 

I projektet Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan – 

generellt och specifikt stöd (PEGS), med syfte att undersöka vilken pedagogisk verksamhet 

som små barn, mellan ett och fem år i behov av särskilt stöd idag erbjuds i förskolan, ställdes 

en fråga om vilka barn det är som behöver särskilt stöd (Lillkvist, Sandberg, Björk-Åkesson 

& Granlund, accepterad i Björck-Åkesson, 2009). I projektet framkom att personalen angav 

att ungefär 20 % av de 9000 barnen som deltog i projektet var i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna avgjorde vilka barn som tillhörde gruppen barn i behov av särskilt stöd, utifrån 

att barnen fick specifik åtgärd/resurs utöver det som alla barn erbjuds. Vid en närmare 

beskrivning av gruppen barn i behov av särskilt stöd framkom att cirka 4 % av dessa barn var 

barn med identifierade funktionsnedsättningar såsom autism, CP-skada eller Downs syndrom. 

Övriga 16 % av barnen hade ingen identifierad funktionsnedsättning eller erhöll särskilt stöd 

baserat på formell utredning, utan var barn som Björck-Åkesson (2009) kallar för barn i 

gråzonen. Dessa barn var i behov av särskilt stöd för att klara av vardagen på förskolan. 

Svårigheterna var framförallt relaterade till tal- och språkproblem, samspel med andra barn 

samt konflikter med andra barn. Utifrån projektet PEGS konstaterar Björck-Åkesson att en 

stor del av barnen i förskolan är i behov av särskilt stöd beroende på formellt identifierade 

funktionshinder men även utifrån en bedömning av vardagsrelaterade problem (Björck-

Åkesson, a.a.). 

 

Projektet Specialundervisningen och dess konsekvenser (SPEKO) som genomförts vid 

Göteborgs universitet som Persson (2007) till viss del redovisar, framkom några grupper som 

ansågs av lärare vara i behov av särskilt stöd nämligen: allmänna inlärningsproblem, 

socioemotionella problem och fysiska eller motoriska/perceptuella funktionshinder. Dessa 

grupper eller kategorier var skäl till att barn fick del av specialpedagogisk hjälp och ansågs 

vara barn i behov av särskilt stöd. Allmänna inlärningssvårigheter och socioemotionella 

problem var de främsta kriterierna som pekades ut och Persson (a.a.) anser att de tyngsta 

skälen till att barn får specialpedagogiskt stöd kan sökas i diskrepansen mellan vad som krävs 

och hur dessa barn svarar mot skolans krav. Gustafsson (2002) reflekterar över normalitet och 

utanförskapet som skapas när en diskrepans uppstår med vad som anses vara normalt. Enligt 

honom har de senaste årens ökning av diagnostiserande skapat avvikare istället för att 

variationen lett till en anpassning av miljön. Det normala är mycket komplext och 

mångfasetterat och kan inte beskrivas på något enkelt eller entydigt sätt, menar Markström 

(2005). Bilder av barn, vad de kan eller bör kunna knyts, visar hennes studie, till allmänna 

diskurser men även till förskolekontexten i tid och rum. Vanemässiga mönster uppstår då 

människor handlar tillsammans som i vissa fall blir rationaliserad och standardiserad så 

enskildas handlingsutrymme och individualitet kan begränsas. Detta benämner Markström 

(a.a. s. 210) institutionellt situerad normalitet. Det kan vara i sin ordning att bryta eller 

överskrida vissa regler och på så vis förändras vad som inkluderas i normalitet men ett 

grundläggande krav, visade studien, var att förskolebarn så tidigt som möjligt skulle kunna 

fungera i gruppsammanhang, samt att acceptera att tillbringa tid på förskolan. Studien visar att 

det finns en strävan efter individuella barn men som är individuella på rätt sätt, individuellt 

kollektiva (a.a. s. 210). Vad som ses vara normalt förändras över tid och rum, genom 

människors interaktion och institutionella praktiker (Lind, 2006). Normalitet och avvikelse är 

även något som Goffman (2001) behandlar. Enligt honom finns i alla samhällen 

normstandarder för hur individer ska vara i samhället. Människor förväntas vara och bete sig 

på ett visst sätt annars störs interaktionen. De ”normala” håller sig, enligt honom, till våra 

förväntningar. De ”avvikande”, blir de som inte överensstämmer med våra förväntningar eller 

besitter någon mindre önskad egenskap. En person behöver inte vara avvikande i alla 

situationer utan det beror på i vilket sammanhang man befinner sig. Vårt mönster av hur en 

viss typ bör vara avgör hur egenskaperna upplevs. Om de är förenliga eller oförenliga med 



 

  18 (64) 
 

vårt mönster. Att bli kategoriserad som avvikande kan ha implikationer för personens 

identitet. Stigmatiserande och nedvärderande attityder och reaktioner från omgivningen i 

kombination med hur personen svarar upp mot det som tillskrivs honom eller henne, kan leda 

till en självuppfyllande profetia för den som blir kategoriserad (a.a.). 

 

I Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskolan beskrivs barn i behov av särskilt stöd 

handla om en heterogen grupp och att en rad olika behov kan ingå i begreppet: 

 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad 

grupp. /…/ Barn med tydliga funktionshinder, som rörelsehinder eller syn- och 

hörselnedsättningar, utgör en förhållandevis liten del av alla barn i behov av särskilt stöd i 

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

behov. Det kan gälla barn som har koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller 

psykosociala svårigheter (Skolverket, 2005, s. 33). 

 

Analyserna av det empiriska materialet, i Pallas (2011) avhandling Med blicken på barnet, 

konstruerar bilder av det speciella hos barn med varierande innebörd i tal och text. Det 

speciella uppstår i relation till förskolans krav, förhoppningar, förväntningar och 

föreställningar och hon framskriver förskolan som den samhälleliga institution som har 

makten att definiera vem som ska komma att betraktas som speciell. Två övergripande 

diskurser framträdde också i det empiriska materialet samt att dessa bryter in i och påverkar 

varandra. Det handlade om en heterogeniserande, visionär diskurs som ligger i linje med 

officiellt tal om barns olikheter samt en homogeniserande, mer pragmatisk samt 

kompensatorisk diskurs som tas i bruk i tolkning av uppdraget och när läroplanen ska 

omsättas i förskolans vardag. Instabiliteten mellan diskurserna ger upphov till motstridigheter 

i den specialpedagogiska praktikens tal då formuleringsförsöken runt barn pedagogerna 

bekymrar sig över, skedde utan att värdera eller att relatera till det normala eller jämföra 

kunskaper och beteenden i förhållande till ålder. I arbetet med att hitta rätt stöd för att bidra 

till en så god utveckling som möjligt för varje barn, var den dominerande diskursen mer 

homogeniserande och prestationsinriktad (Palla, 2011). 

 

Kategorisering av barn i behov av särskilt stöd, vems problem som definieras och i relation 

till vad, är en frågeställning som Lutz (2009) behandlar. I ett brett perspektiv skulle, enligt 

hans avhandling, barn i behov av särskilt stöd kunna ses som ett samhälleligt problem (s.185) 

då flera aktörer i hans studie betonade att den generella kvalitén på förskoleverksamheten sågs 

som en viktig aspekt för antalet barn som bedöms som barn i behov av särskilt stöd. Utifrån 

ett relationellt perspektiv där mötet mellan barnet och verksamheten betonas kan ses att om 

verksamhetens generella kvalité försämras riskerar även fler barn att falla utanför ramarna och 

därigenom klassificeras som barn i behov av särskilt stöd.  

 

Barn i behov av särskilt stöd kan enligt Lutz (a.a.) även ses som verksamhetens problem. 

Barnet ska enligt detta sätt att se anpassas till en befintlig miljö. En motiverande aspekt för 

detta synsätt är att det finns en korrespondens mellan förskola och skola som barnet kommer 

att möta i framtiden. Förskolan blir då en förberedande instans som kräver barnens 

anpassning. Utifrån samma vinkling att det kan ses som verksamhetens problem så vänder 

även Lutz (a.a.) på resonemanget. Då anpassas miljön och verksamheten till det aktuella 

barnunderlag som finns och på så vis flyttas en del av problemet från barnet och till 

verksamheten. Faller några barn utanför ramarna är det ett tecken på att verksamheten inte 

lyckats fånga upp alla barns olikheter. 

 



 

  19 (64) 
 

Ett tredje sätt att se på kategoriseringen barn i behov av särskilt stöd är barnets problem. Om 

problemet ses ligga hos barnet utgår åtgärderna ifrån det enskilda barnet och kopplas till olika 

teoretiska konstruktioner kring olika delar i barns generella utveckling. Att bedöma 

avvikelsen blir ett viktigt redskap för att skapa ett nätverk som med adekvat kompetens kan 

möta problemet (a.a.) 

 

I Lutz (a.a.) avhandling behandlar han även frågan om förskolan idag präglas av inkludering 

eller om det i praktiken innebär att barn med olika förutsättningar placeras i samma lokaler 

utan anpassning av den pedagogiska miljön. Genom intervjuer av pedagoger som söker extra 

personalresurs för enskilda barn framkom att huvudmotivet av ansökningarna var för att 

kunna lyfta ut barnet ur barngruppen för individuell träning, vilket ger signaler om ett mer 

segregerat synsätt. Lutz (a.a.) menar att förskolan har stora möjligheter för en inkluderande 

praktik. Palla (2009c) reflekterar över vem det är som är i behov av särskilt stöd i förskolan 

verksamhet. Är det barnet eller är det förskolans pedagoger? Forskning framhåller alltmer av 

tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd men det finns inga klara uppgifter om hur 

stödet ska formuleras. Enligt Persson (2007) är ”behov av särskilt stöd” i grunden ett 

pedagogiskt problem och bör därför lösas av specialpedagoger och pedagoger tillsammans (s. 

156) 

 

3.4 Specialpedagogens funktion 

Specialpedagoger har historiskt sett inte förekommit i förskolan särskilt länge. Förskolan fick 

från mitten av 1980-talet resurspedagogtjänster på många håll i landet som en sorts 

specialpedagogiskt stöd, vilka var förskollärare som vidareutbildats av kommunerna 

(Socialstyrelsen, 1991). Siljehag (2011) beskriver en förändring under 1980- och 1990-talet 

jämfört med tidigare. Under den här perioden, då resurspedagoger inträdde, arbetade de direkt 

med barn men också med att handleda och rikta stödinsatser mot pedagogernas arbete. 

Därigenom skedde en förändring jämfört med tidigare handledning som då främst varit av 

barnpsykologer. Resurspedagogerna tillhörde samma yrkesgrupp som pedagogerna som 

handleddes, vilket var skillnad mot tidigare då psykologer var handledare. En förskjutning 

skedde från en psykologisk syn till att mer fokusera på pedagogisk kompetens och indirekt 

stöd till barnen. Dessa tankar överensstämde även med specialpedagogprogrammets 

intentioner som startade 1990.  

 

Bladini (2004) beskriver specialpedagogutbildningens uppkomst med hjälp av Universitet och 

högskoleämbetets (UHÄ) första utbildningsplan för den specialpedagogiska 

påbyggnadsutbildningen. Speciallärarutbildningen lades ner 1989 och året efter startades 

specialpedagogutbildningen som riktade sig till förskola såväl som skola och gymnasieskola. I 

den första utbildningsplanen formulerades syftet med programmet: 

 

Den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen bygger på tidigare lärarutbildning eller 

annan högskoleutbildning och yrkeserfarenhet från barnomsorg, skolbarnomsorg, skola eller 

andra pedagogiska verksamhetsområden och skall i huvudsak förbereda för pedagogiska 

arbetsuppgifter. Den syftar till att utbilda befattningshavare som kan planera, genomföra och 

utvärdera olika slags förebyggande insatser och olika åtgärder för att ge barn och ungdomar 

som vuxna inom respektive verksamhet stöd och hjälp.  (UHÄ,1990 i Bladini, a.a.) 

 

Den nya utbildningen som startade 1990 innehöll flera förändringar jämfört med tidigare 

speciallärarutbildningen. Specialläraren hade huvudsakligen arbetat med särskilda elever men 

i den nya utbildningen angavs att specialpedagogen skulle arbeta på både på individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Specialpedagogen skulle också förberedas för att kunna driva 
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pedagogiskt utvecklingsarbete samt för att kunna handleda lärare. I slutet av 1990-talet lade 

Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) fram ett nytt förslag till lärarutbildning samt även 

förändrat specialpedagogiskt program. Lärarutbildningskommittén påpekade att 

specialpedagoger ofta fått ta hand om elever som beskrivs som barn i behov av särskilt stöd 

och de menar att traditionen om specialpedagogiska insatser verkar vara djupt rotade. En 

förändring krävdes där specialpedagogen skulle ha i uppgift att identifiera och undanröja 

faktorer i lärandemiljöerna som orsakar svårigheter för eleverna, vilket medför att 

specialpedagogen fördes närmre ledningen och specialpedagogen får mer en funktion som 

kvalificerad samtalspartner i det pedagogiska arbetet och att ansvara för det övergripande 

specialpedagogiska arbetet. Bladini (2004) konstaterar att specialpedagogens funktion har 

förändrats över tid från att tidigare ofta fått i uppgift att lösa en differentieringsproblematik 

genom att ta hand om de elever/barn som beskrivits som barn i behov av särskilt stöd, till att 

specialpedagogen skulle identifiera och undanröja faktorer i undervisnings- och 

lärandemiljöerna som kunde orsaka svårigheter för eleverna och därav gavs arbetet för 

specialpedagogerna en mer konsultativ karaktär.  

 

I gällande examensordningen för specialpedagoger beskrivs att målet i utbildningen är att 

specialpedagogen skall ha kunskap och förmåga att självständigt arbeta som specialpedagog 

för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola 

eller vuxenutbildning (SFS: 2007:638). Vad som sedan läggs i tolkningen hur arbete för barn i 

behov av särskilt stöd innebär kan tänkas tolkas olika mellan olika förskolor och olika 

specialpedagoger, pedagoger, förskolechefer och kommuner.  

 

Vidare beskrivs i examensordningen att specialpedagogen ska indelat i områdena ”färdighet 

och förmåga”, ”kunskap och förståelse” och ”värderingsförmåga och förhållningssätt” kunna: 

 

Färdighet och förmåga: 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer, 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer,  

- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar 

och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 

- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram 

i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och 

elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

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

behoven hos alla barn och elever. 

 

Kunskap och förståelse: 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och visa fördjupad kunskap 

och förståelse inom specialpedagogik. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

- visa självkännedom och empatisk förmåga, 

- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande 

av de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 

utveckla sin kompetens (SFS 2007:638, s. 5) 

 

Dessa olika färdigheter, förmågor, kunskaper, förståelse, värderingsförmågor och 

förhållningssätt kan med olika förutsättningar och i olika verksamheter användas på en mängd 

olika sätt genom att specialpedagogens funktion och arbetsuppgifter kan definieras olika 

mellan skolor, förskolor, pedagoger och kommuner. En förändring över tid kan urskiljas i hur 

specialpedagogens funktion framskrivs i examensordningen. I Högskoleförordningens 

examensordning SFS 1993:100 beskrivs de kunskaper som specialpedagogen ska ha för att få 

specialpedagogexamen att studenten ska ha de specialpedagogiska kunskaper och färdigheter 

som behövs för att ”aktivt kunna arbeta med” barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt 

stöd. Vilket kan jämföras med Högskoleförordningens examensordning för specialpedagoger i 

SFS 2007:638, där det framskrivs att specialpedagogen ska ha kunskap och förmåga att 

självständigt ”arbeta som specialpedagog för” barn och elever i behov av särskilt stöd inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Jämförelsen av 

framskrivningarna ”aktivt kunna arbeta med” respektive ”arbeta som specialpedagog för” 

kan tolkas som ytterligare en precisering att specialpedagogens uppgift är att arbeta med att 

undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i lärandemiljöerna. Enligt Persson (2007) 

ställer detta än mer högre krav på specialpedagogens kompetens och professionella handlag. I 

specialpedagogens ”arbete som specialpedagog för” barn och elever i behov av särskilt stöd 

istället för att ”aktivt kunna arbeta med” barn i behov av särskilt stöd, kan hon eller han 

upplevas som obekväm då det innebär att det kan ställas förändrade krav på pedagogerna och 

den pedagogiska verksamheten, miljön mm. Detta ställer höga krav på integritet och mod. 

 

Lansheim (2010) har i sin avhandling bland annat undersökt specialpedagogens uppdrag i 

förhållande till utbildningens mål och framhåller att uppdraget tolkas mer utifrån enskilda 

pedagogers tidigare yrkeserfarenheter och förförståelse än utifrån själva examensordningen. 

Den specialpedagogiska yrkesrollen är svår att definiera menar Lansheim (a.a.) och 

avhandlingens resultat visar att specialpedagogerna har en framträdande önskan om att 

kompensera och hjälpa barn som befinner sig i svårigheter samt att se möjligheter och 

undanröja hinder. Även Bladini (2004) påvisar i sin avhandling att specialpedagogerna själva 

har svårt för att definiera sin yrkesroll, vilket hon tolkar som en avsaknad av tydligt 

yrkesspråk. Lansheim (2010) reflekterar över hur, när och vem som definierar 

specialpedagogens uppdrag. Specialpedagogerna i hennes studie gick in i den 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen med en uppfattning om hur de skulle komma att 

arbeta och som sedermera visade sig kvarstå även efter avslutad examen. 

Specialpedagogexamen sågs i studien lika mycket som ett sätt att legitimera en formell 

behörighet och få en bekräftelse på att det som man tidigare gjort som pedagog var ”rätt”, som 

ett sätt att efter avlagd examen kunna tillföra nya perspektiv och nytt lärande. 

 

Att kunna genomföra förändringsarbete är en av uppgifterna som förväntas av 

specialpedagogen (Bladini, 2004). Detta innebär ett arbete både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. En tydlig dialog med rektor/förskolechef och att vara öppen för nya idéer 
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och lösningar är därför av vikt för specialpedagogen. Persson (2007) menar att det är ett 

mycket omfattande krav som ställs på specialpedagogens kompetens och specialpedagogen 

har en viktig funktion i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med rektor/förskolechef har 

specialpedagogen ett ansvar att verksamheten verkligen är till för alla. I ansvaret ligger också 

att utveckla det inre arbetet så att en god lärandemiljö kan erbjudas alla barn och att barnets 

kompetens på bästa sätt kan användas beroende på den aktuella verksamhetens behov vilket 

ställer krav på flexibilitet. Han anser även att en viktig uppgift för specialpedagogen är att 

vara en kvalificerad samtalspartner för personal och föräldrar men också kunna arbeta nära 

arbetslaget och enskilda pedagoger. Det kan då handla om att utveckla arbetsformer och 

arbetssätt med utgångspunkt i det enskilda barnets behov. Enligt Lansheim (2010) är 

skillnaden mellan förändringsarbete och utvecklingsarbete den att vid förändringsarbete 

handlar det om att förkasta något för att sedan förnya. Utvecklingsarbete innebär att utveckla 

något som redan fungerar till att bli ännu bättre. Enligt Palla (2009a) innebär 

specialpedagogens arbete uppgifter som kräver god kompetens och om specialpedagogen får 

arbeta utifrån intentionerna kan hon eller han vara en kompetenshöjare i verksamheten. 

Specialpedagogen behöver då ges möjlighet att stötta arbetslaget till en gemensam fördjupad 

kompetens för att individualisera och anpassa så att barns olikheter kan göras till grundbult 

för verksamheten.  

 

Specialpedagogen har även en funktion att samarbeta och samverka med andra yrkesgrupper 

och olika professioner. Genom samverkan och allas olika expertis inom sina områden kan en 

helhetsbild skapas som därigenom kan leda till en utvecklande lärandemiljö (Fischbein, 

2003). Samarbete och samverkan ses som en grundläggande förutsättning för barns och 

elevers välbefinnande i alla pedagogiska sammanhang (Svenska Unescorådet, 2006). 

Begreppen samverkan och samarbete skiljer von Ahlefeld Nisser (2009) på genom 

beskrivningen att i samverkan bestäms vad varje person ska göra och varför medan själva 

görandet är det som innebär samarbete. Det innebär inte att alla behöver göra allt samtidigt 

och tillsammans utan det som ska göras koordineras i samverkan med alla inblandade och 

följs upp.  

 

3.4.1 Behovet av specialpedagoger 

Specialpedagogik som begrepp skrevs för första gången in i styrdokument för förskolan under 

1990-talet (Socialstyrelsen, 1991). Siljehag (2011) beskriver att orsakerna till att 

specialpedagogiska begreppet skrevs in i ett styrdokument för förskolan var flera. Under 

1990-talet skedde en ekonomisk nedgång i samhället och förskolans verksamhet drabbades av 

neddragningar. Vid samma tid genomfördes ett politiskt beslut som innebar att kommunerna 

skulle kunna erbjuda alla barn från ett och ett halvt år förskoleplats (Reg.prop. 1984/85:122 i 

Siljehag, 2011). Barnantalet i förskolegrupperna växte utan att fler pedagoger anställdes. 

Personaltätheten var dock relativt hög vid den här tiden men pedagoger som arbetade som 

resurser för barn i behov av särskilt stöd var inte sällan outbildade. Siljehag (2011) skriver att 

Socialstyrelsen uppmanade pedagogerna att se arbetet med stora barngrupper och barn i 

behov av särskilt stöd som en utmaning. I Socialstyrelsens (1991) Barnomsorgen är till för 

alla barn: förskole- och fritidshemsverksamhet för barn som behöver särskilt stöd gjordes en 

kartläggning av barn i behov av särskilt stöd inom barnomsorgen vilken beskrev 

pedagogernas oro och det konstaterades att fler barn än tidigare upplevdes som orolig, rastlösa 

och splittrade. Pedagogerna efterfrågade experthjälp och specialistinstitutioner samt 

rådgivning och åtgärder. Flera orsaker till att det specialpedagogiska begreppet skrevs i ett 

styrdokument för förskolan kan urskiljas och Siljehag (a.a.) anser att politiska ambitioner och 

beslut fick särskilda konsekvenser under den här tiden genom nedskärningarna vilket ledde 

till att pedagoger och barn reagerade med oro på utvecklingen och som i sin tur resulterade i 
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ökat krav på särskild utbildning. Även Lansheim (2010) beskriver en ökande oro hos 

pedagogerna i förskolan påverkad av stora barngrupper i kombination med tids- och 

resursbrist.   

 

Normell (2002) har i sin tur sett ett ökat behov av handledning i dagens samhälle och i 

förskolans värld innebär det ofta att pedagogerna samtalar med specialpedagog i egenskap av 

fördjupad kvalificerad samtalspartner. Hon skriver om modernitetens reflexivitet som 

sociologerna kallar det. Att i det högmoderna samhället inter finns några sanningar eller fasta 

värden. Allt kan förkastas, betvivlas, ifrågasättas och omprövas. I ett reflexivt samhälle blir 

kraven större på självkännedom och enligt Normell (a.a.) kan det vara en bidragande faktor 

till att efterfrågan på handledning har ökat. Gjems (1997) anser att för dem som arbetar med 

människor är arbetsdagen präglad av ständig aktivitet och förändring. Samhälleliga såväl som 

mellanmänskliga krav och förväntningar ställs oupphörligen på dessa yrkesgrupper. 

Samhälleliga krav beskrivs i lagar, anvisningar och riktlinjer och mellanmänskliga krav och 

förväntningar utvecklas i mötet mellan människor. Att pedagogerna har bra möjlighet att 

skapa bra relationer med barnen är en grundförutsättning för effektivt lärande. Detta ställer 

stora krav på pedagogernas integritet och mognad. Normell (2002) anser vidare att 

modernitetens reflexivitet har gjort det svårare för människor att hitta sammanhang och 

mening i samhällets yttre strukturer och har av den anledningen tvingats söka detta i vårt eget 

inre rum. Enligt henne är handledning i grupp ett forum som lämpar sig för samtal, där syftet 

är att försöka begripa, hantera och se det meningsfulla i förskolans vardagsarbete. 

Handledning ger på så vis rum för: Reflektion, en process som genom att blicka bakåt, försöka 

förstå mer av det som hände. Lärande, att bland annat sätta ord på det som brukar kallas tyst 

kunskap eller förtrogenhetskunskap. Berättelsens värde, lyssnande och berättelsen hör ihop 

och hjälper oss att urskilja vår egen värld från den andres men också att känna att vi är lika 

och kan dela upplevelser. Bekräftelsens värde, ger giltighet åt det som sägs samt är 

relaterande, identitetsskapande. Dessutom kan handledning medverka till meningsskapande, 

pedagogerna kan uppleva meningsfullhet och hanterbarhet som ger en känsla av sammanhang 

(Normell, a.a.) 

 

Enligt Gjems (1997) kan handledning vara ett verktyg för att ta tillvara och utveckla 

kompetens för att möta och bemästra utmaningar och krav från ett yrke som befinner sig i 

ständig förändring. Handledning ger även specialpedagogen ett ansvar (Bladini, 2004). Det 

handledande samtalet kan i samtal mellan pedagoger och specialpedagoger bidra både till att 

såväl vidga synen på specialpedagogisk verksamhet som att befästa ett individperspektiv på 

området, då barnet ses mer som bärare av problematiken. 

 

I sin studie om specialpedagogers handledningssamtal identifierade Bladini (a.a.) två sätt att 

förstå handledning: handledning som verktyg för att åstadkomma förändring för barn och 

handledning som rum för pedagogers reflektion. Vid handledning som verktyg för att 

åstadkomma förändring för barn sökte specialpedagogen åstadkomma förändring genom att 

ge råd och försöka få pedagogerna att se barnets behov. Specialpedagogen agerade som expert 

på området och gav uttryck att kunna mycket om ”barn i svårigheter” och den pedagogiska 

praktiken. Vid samtal där handledning användes som rum för pedagogers reflektion sökte 

specialpedagogen åstadkomma förändring genom att ställa frågor för att stimulera pedagogens 

tänkande och stödja hennes utforskande av hur problemet kunde förstås. I dessa samtal blev 

specialpedagogen mer expert på att ställa perspektivutvidgande frågor. Pedagogerna fick 

själva reflektera och komma på hur de kunde gå vidare.  
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Bladini (a.a.) beskriver också att specialpedagogerna i studien ansåg att en viktig förutsättning 

för handledande samtal är en tillitsfull relation mellan parterna. Pedagogerna behöver känna 

förtroende för specialpedagogen. Specialpedagogerna i studien beskriver även att en 

förutsättning för ett bra samtal är att finna en öppning, något som parterna har gemensamt. 

Förtroendet kan ge en atmosfär och en miljö som kan utgöra en grogrund för att tillsammans 

kunna växa. En parallell kan här dras till vad Palla (2009) beskriver om vikten av att samtala 

om vad specialpedagogik innebär. Hon beskriver att det behöver skapas utrymme för samtal 

och meningsutbyte för att vara någorlunda överens om vad vi menar, tror och tänker. Olika 

personer kan tillskriva specialpedagogiken olika attribut och alla inom förskolan behöver 

förhålla sig till specialpedagogiken och vad det innebär för att skapa mening i förskolans 

uppdrag. 

 

Ett samband med Antonovskys (2005) tes om individens känsla av sammanhang kan ses då 

handledning, reflekterande och samtalande beskrivs kunna medverka till meningsfullhet. 

Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och utvecklade begreppet KASAM, Känsla 

Av Sammanhang. Enligt honom gynnas hälsa av att vi människor upplever en känsla av 

sammanhang i tillvaron. Begreppet karaktäriseras i sin tur av tre sätt att förhålla sig till 

omgivningen – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten betyder att de 

intryck vi möter är förutsägbara och att det som händer upplevs logiskt. Hanterbarheten 

upplevs då vi upplever oss ha redskap att hantera det som händer och om utmaningar vi möter 

är värda uppoffringar och engagemang. Om man som individ ges förutsättningarna att förstå, 

acceptera och se sammanhangen i livet så känner man slutligen meningsfullhet. Handledande 

samtal och pedagogiska diskussioner kan leda till att pedagogerna upplever meningsfullhet 

och hanterbarhet i sitt uppdrag. En känsla av sammanhang kan infinna sig. 

 

 

4. Metod 
Genom examensarbetet söks en ökad förståelse och belysa hur pedagoger och 

specialpedagoger resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion, vilket leder till att studien har en hermeneutisk ansats. Med 

hermeneutisk ansats handlar det ofta om att förstå något, att tolka människors handlingar, att 

uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel (Bryman, 2011). Hermeneutik 

innebär att göra tolkningar där även den egna förförståelsen är viktig, vilket för mig finns i 

och med egen yrkesutövning i förskolans värld. Det är omöjligt att vara förutsättningslös utan 

som forskare bär man med sig egna förkunskaper som påverkar studien (Eliasson, 1995). 

Thurén (1996) menar att förförståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutiken och med det 

menas att vi inte enbart uppfattar verkligheten med våra sinnen utan sinnesintrycken 

innehåller en god portion tolkning. Molander (2003) skriver även han om tolkningens 

betydelse och menar att hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och han förklarar 

tolkandet med den hermeneutiska cirkeln som kan förklaras med uttryck som ”ingen 

förståelse utan förförståelse” eller ”en förståelse av delen förutsätter en förståelse av helheten” 

(Molander, 2003 s. 232). Kunskapsutvecklingen sker enligt hermeneutiken i en spiral vilket 

medför att forskaren får successivt mer kunskap och kommer aldrig tillbaka dit han eller hon 

var från början (Bryman, 2011) 

 

4.1 Metodval 

Eftersom mitt syfte är att belysa och få ökad förståelse för hur pedagoger och 

specialpedagoger resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion, är centralt för studien använde jag mig av en kvalitativ metod. 

Enligt Eliasson (1995) är kvalitativa metoder mindre ”förträngande” till sin karaktär än 
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kvantitativa metoder och kvalitativa metoder ger större möjlighet att nå kunskap om andra 

dimensioner och sammanhang i människors värld än vad kvantitativa metoder förmår. ”Om 

man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

skriver Kvale (1997, sid. 9). Vilket överensstämmer med mina tankar hur förståelse skulle 

kunna fås om hur pedagoger och specialpedagoger resonerar om min ”forskningsfråga”. 

Metoderna för att kunna genomföra studien var flera och ett val skulle kunna ha varit att göra 

intervjuer i fokusgrupper med pedagoger och specialpedagoger. Enligt Bryman (2011) är 

några av nackdelarna med fokusgrupper att de kan vara svåra att arrangera, tillfället ska passa 

för flera personer. De data som man får är svåra att analysera och det kan finnas problem med 

gruppeffekter som att tystlåtna inte får komma till tals eller att åsikter som en deltagare sitter 

inne med kanske inte kommer fram på grund av majoritetens tryck. Utifrån dessa nackdelar 

blev valet att i stället att göra kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär där 

intervjuaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras men 

respondenten har frihet att utforma svaren på sitt eget sätt samt att intervjuaren kan 

komplettera med ytterligare frågor utifrån vad respondenten sagt (Bryman, a.a.). För att få 

möjlighet att komma djupare i intervjun valde jag den sistnämnda metoden. Ytterligare ett 

motiv till semistrukturerad intervju med enskilda pedagoger och specialpedagoger var min 

vilja att nå ut till fler antal förskolor, vilket jag förmodar hade varit svårare att verkställa med 

fokusgrupper och tillfällen som skulle passa för flera personer. Intervjun är ett samtal som har 

struktur och ett syfte. Intervjun blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda 

frågor och koncentrerat lyssnande få grundligt prövade erfarenheter (Kvale, 1997). Intervjun 

är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktion mellan den som intervjuar 

och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.2 Urval 

Utifrån konfidentialitetskravet valde jag att göra undersökningen i en annan kommun än den 

jag själv är yrkesverksam i. Urvalet kan till viss del beskrivas som ett bekvämlighetsurval då 

jag valt förskolor som ligger inom samma kommun. Urvalet är också målstyrt i och med att 

urvalet handlar i huvudsak om att välja ut individer med hänsyn till undersökningens syfte 

och frågeställning (Bryman, 2011). Jag kontaktade två specialpedagoger som jag träffat vid 

ett tidigare tillfälle och som jag vet arbetar som specialpedagog just i förskolan. 

Specialpedagogerna fick i sin tur ge förslag på två förskolor var som jag kunde kontakta. 

Utifrån specialpedagogernas förslag kontaktade jag de olika förskolorna och de i sin tur kom 

överens om vilken pedagog som kunde tänka sig att bli intervjuad. En förskola önskade ha 

med två pedagoger vid intervjutillfället, vilket av mig godkändes. Reaktionerna vid förfrågan 

om de kunde tänka sig att medverka i min undersökning till examensarbetet var olika, allt från 

en viss avvaktande hållning till en nyfikenhet och inställning att det skulle vara spännande. 

Undersökningen består alltså av fyra intervjuer med pedagoger och två med specialpedagoger 

och är gjorda i en mindre kommun.  

 

4.3 Genomförande 

Jag började examensarbetet med att läsa in mig på området gällande specialpedagogik, barn i 

behov av särskilt stöd och specialpedagogens funktion och uppdrag. Därefter började arbetet 

med att sätta ihop en intervjuguide som skickades till handledare för respons. Intervjuguiden 

arbetades successivt om utifrån respons från handledare, arbetskamrater och nya infallsvinklar 

utifrån litteratur.   

 

Efter att jag fått kontakt med intervjupersonerna skickades informationsbrev (Bilaga 1) till 

berörda och informationsbrevet skickades även till deras förskolechef för kännedom. Jag 
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ansåg det viktigt att även förskolechefen skulle få kännedom om min undersökning ifall några 

frågeställningar skulle väckas inom verksamheten utifrån mina intervjufrågor.  

 

Intervjuerna ägde rum på de intervjuades arbetsplatser, deras kontor, samtalsrum eller 

liknande. Upplevelsen av intervjuerna var att det är mycket spännande och lärorikt att samtala 

med nya människor och få höra deras tankar och beskrivningar av deras verksamhet. 

Upplevelsen var även att det vid intervjutillfället är viktigt att inge ett förtroende hos 

intervjupersonen. Som intervjuare gäller det att vara lyhörd och ödmjuk. Det finns ett 

dilemma i att vilja ha ut så mycket kunskap och information som möjligt vid intervjun och 

samtidigt respektera intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjupersonen ska inte behöva uppleva intervjun som ett förhör eller att bli för mycket 

ifrågasatt. Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal och är ett professionellt samtal. 

Det är inte ett likställt samtal parterna emellan eftersom det är intervjuaren som kontrollerar 

och definierar situationen. Ämnet för intervjun presenteras av intervjuaren och följs sedan 

kritiskt upp med följdfrågor (Kvale, 1997). 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Minnesanteckningar fördes under 

intervjuerna som en säkerhetsåtgärd om inte tekniken fungerade. De intervjuade blev erbjudna 

att läsa igenom och godkänna nedskrivningen av intervjun. Några ville läsa igenom för 

eventuella förtydligande eller tillägg och andra inte. En notering direkt efter intervjun gjordes 

gällande reflektioner eller om någon tanke som väckts under intervjusamtalet. Efter att 

transkriberingen var gjord inleddes arbetet med att analysera utskrifterna av intervjuerna. 

Genom att intervjuerna skrivs ut struktureras intervjusamtalet i en form som är lämplig för 

analys. Utskrivningen blir själva inledningen till analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

 

4.4 Forskningsetik 

Forskningsetik innebär att respektera de människor som ingår i studien, deras rätt till integritet 

men även att visa respekt för verksamheten som studien undersöker (Eliasson, 1995). 

 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns två krav. Dels är det 

forskningskravet som innebär att kunskaper utvecklas, fördjupas och metoder utvecklas och 

dels är det individskyddskravet som innebär att individer som medverkar i en studie inte får 

utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Individskyddskravet 

delas i sin tur upp i fyra huvudkrav. Dessa krav kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande etiska frågor för de 

personer som är direkt inblandade i forskningen (Bryman, 2011). 

 

Enligt informationskravet ska forskaren informera de berörda för studien om studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). I examensarbetets undersökning gavs till viss del information när 

kontakt togs med de olika förskolorna och specialpedagogerna. Vidare skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 1) där berörda skriftligen fick information om undersökningen. 

Slutligen informerades intervjupersonerna mer om examensarbetet innan intervjuerna 

genomfördes. Information skickades även till intervjupersonernas chefer. 

 

Samtyckeskravet innebär att en undersöknings deltagare själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002) vilket i examensarbetets undersökning följs genom att 
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alla intervjupersoner har tillfrågats om de kan tänka sig att delta. De har genom 

informationsbrevet också informerats om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet följs genom att intervjupersonernas ges största möjliga konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, a.a.) då inga namn på pedagoger, specialpedagoger, förskolor eller 

kommun redogörs i examensarbetet.  

 

Slutligen det sista av de fyra huvudkraven enligt de ”Forskningsetiska principerna”, 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats om enskilda personer 

enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, a.a.), vilket uppfylls då enbart 

jag nyttjar det insamlade materialet och efter genomfört examensarbete kommer det 

insamlade materialet förstöras. 

 

4.5 Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 

Syftet med examensarbetet har inte varit att mäta eller generalisera resultatet utan att få en 

förståelse och en bild av hur det kan se ut i förskolan gällande syfte och frågeställningar. 

Tolkningen är en viktig del av hermeneutiken och den kvalitativa metod som jag valt för 

undersökningen men jag inser att jag är färgad av min historia och mina tidigare erfarenheter, 

vilket påverkar mig i mina tolkningar. Min ambition har varit att förhålla mig kritisk till 

tolkningar och analyser men tillförlitligheten har naturligtvis påverkats av min förförståelse 

och subjektiva val och tolkningar som gjorts. 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet kan beskrivas som hur bra ett mätinstrument är på att mäta 

(Stukát, 2005). Intervjuer har varit mitt mätinstrument och tillförlitligheten har stärkt då jag 

valt att göra intervjuer i en annan kommun än min egen och med intervjupersoner som inte 

kände mig sedan tidigare. Inspelningen av intervjuerna har också givit en förstärkning av 

tillförlitligheten då jag har kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger och även transkriberat 

dem för att verkligen kunna förstå vad som intervjupersonerna sagt. 

 

Mäter undersökningen det den är ämnad att undersöka? Validitet eller giltighet kan beskrivas 

som hur bra ett mätinstrument mäter det som avses att mätas (Stukát, 2005). Mina 

frågeställningar var att få reda på hur pedagoger och specialpedagoger beskriver mina utvalda 

områden, vilket jag anser mig ha fått svar på. Generalisering är svår att göra i en kvalitativ 

undersökning och särskilt i förhållande till det låga antalet intervjupersoner. Syftet med min 

undersökning var inte att generalisera utan att få en bild av hur det kan se ut och därigenom få 

en djupare förståelse. 

 

 

5. Resultat och analys 
Intervjuerna med de fyra förskollärarna och två specialpedagogerna gav värdefull information 

om hur de resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion. Det insamlade transkriberade intervjumaterialet lästes många 

gånger för att på så vis se kategoriseringar eller teman som framkom vid upprepad 

genomgång av materialet. Det framkomna resultatet och analysen har skett i en växelverkan 

mellan att den transkriberade texten har ”talat till mig” och med bakgrund av litteratur, teori 

och tidigare forskning. I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen och analys av 

denna med hjälp av litteratur och tidigare forskning redovisas i rubrikerna Specialpedagogik, 

Barn i behov av särskilt stöd och Specialpedagogens funktion utifrån examensarbetets 

frågeställning och har även ett antal underrubriker utifrån kategoriseringar som framkommit. 
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En mer utförlig diskussion om resultatet och analysen utifrån von Wrights punktuella och 

relationella perspektiv redovisas i diskussionskapitlet.  

 

5.1 Specialpedagogik 

De flesta av pedagogerna upplevde att det var en aning svårt att beskriva vad 

specialpedagogik är och de hade flera olika beskrivningar av begreppet och gav inget entydigt 

svar att just något enskilt specifikt var specialpedagogik för dem. Pedagogerna beskrev 

däremot att specialpedagogik var många olika saker vilket kommer presenteras vidare nedan i 

kommande underrubriker: 

 Individen 

 Gruppen och verksamheten 

 När inte vardagspedagogiken räcker till 

 En person 

 Upplevelser och förändring 

 Specialpedagogiska åtgärder 

 

Att specialpedagogik kan innebära många olika saker är något som flera andra också 

uppmärksammar bland annat Persson (2007), Rosenqvist (2007) och Björk-Åkesson (2009). 

Björk-Åkesson (a.a.) tar upp att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och hämtar kunskap 

från andra ämnen som psykologi, medicin, sociologi och teknik. Nilholm (2005) beskriver 

även han att specialpedagogiken till stor del har sina rötter i psykologi och medicin men att på 

senare tid har samhällsvetenskapen också intresserat sig för specialpedagogiken vilket har 

gjort att fler perspektiv har kommit att belysa det specialpedagogiska området. Denna 

tvärvetenskaplighet kan vara en av anledningarna till att det är svårt att precisera vad 

specialpedagogik är och att det kan innebära mycket. Detta speglades även i 

specialpedagogernas beskrivningar. 

 

”I stort är specialpedagogik mycket…det är ju att vara stödjande och 

samtalspartner till pedagogerna…man försöker bolla och tänka och se utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv” 

 

”Sen är det många som man kan känna en liten oro för och då är det att hitta de 

här barnen för tidiga insatser.”   

 

De gav uttryck för att det handlade om att specialpedagogik innebar att stödja och vara en 

samtalspartner för pedagogerna men också att det handlade om tidiga insatser för barn 

pedagogerna var oroliga över. En vidare beskrivning av begreppet gavs också av en 

specialpedagog som även beskrev det specialpedagogiska arbetet som ett arbete där alla 

tillsammans ska arbeta för en förskola för alla.  

 

”Specialpedagogik för mig är att alla ska få en bra förskola oavsett vilka behov 

de har”.  

 

5.1.1 Individen  

Alla pedagogerna kopplade specialpedagogik på något vis till att det handlade om enskilda 

barn som behövde lite extra stöd, hjälp för att komma vidare eller barn som behöver det där 

lilla extra. Pedagogerna uttryckte att det handlade om barn som man kan känna en oro över, 

har lite funderingar kring eller att pedagogerna känner en osäkerhet över hur de ska arbeta 

utifrån ett enskilt barn.  
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”Alla barn är ju olika och sen är det vissa som behöver lite extra stöd…att man 

hittar de som behöver den hjälpen i förskolan.” 

 

Enligt Bladini (2004) har specialpedagogisk verksamhet sin utgångspunkt i faktumet att alla 

barn i pedagogiska verksamheter är olika och att det därav kan ge upphov till 

specialpedagogiska insatser. Enligt normalfördelningskurvan eller Gauskurvan som Persson 

(2007) förklarar den normala variationen med är det inte mer normalt att vara i kurvans mitt 

men det är vanligare. I de yttre delarna är det inte onormalt att vara men det är mindre vanligt. 

Den normala variationen finns i alla barngrupper men de specialpedagogiska insatserna som 

pedagogerna mestadels beskrev var utifrån ena delen av normalfördelningskurvan. Den delen 

som behövde extra stöd för att komma ikapp. Pedagogerna beskrev att alla barn behöver stöd, 

stöttning, utmaningar och stimulans men en del behöver mer.  

 

5.1.2 Gruppen och verksamheten 

Några av pedagogerna uttryckte å andra sidan att specialpedagogik handlar om att möta alla 

barns behov. Alla barn är olika och har olika behov och specialpedagogik i förskolan är att se 

alla behoven. Ses specialpedagogik på det här viset handlar det om att se till hela 

normalfördelningskurvan. Alla pedagoger beskrev även på olika sätt att specialpedagogik 

också kan handla om gruppen. Det formulerades som att specialpedagogen kunde behöva 

hjälpa dem att finna nya vägar i arbetet med gruppen. Att gruppsammansättningen eller 

dynamiken i gruppen inte fungerade som den skulle och att det då kunde behövas en 

specialpedagogisk insats i form av stöd till pedagogerna för att få gruppen att fungera. Ett par 

pedagoger beskrev också att det var viktigt att om upplevelsen var att det fanns ett problem i 

verksamheten som yttrade sig hos ett enskilt barn, var det viktigt att bena ut om det är på 

individnivå eller gruppnivå som det är ett problem i verksamheten.  

 

”Specialpedagogen kan gå in och observera hela arbetssättet eller gruppen…då 

är det inte ett speciellt behov utan att man är på gruppnivå men ofta känner man 

att man behöver hjälp med ett särskilt barn så…man talar mycket om det här 

individnivå och gruppnivå när man försöker bena ut vad som är ett problem i 

verksamheten.” 

 

Specialpedagogik omfattar mer än barn i svårigheter anser Palla (2009b). Hon beskriver 

specialpedagogik som en pedagogik som handlar om hur alla tillsammans skapar möjligheter 

för att alla människor ska kunna vara delaktiga gemenskapen som vårt demokratiska samhälle 

innebär. Att alla ska vara betydelsefulla, känna sig betydelsefulla och känna en tillhörighet. På 

liknande vis står det i läroplanen för förskolan att förskollärare ska ansvara för ”att varje barn 

får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” och att 

arbetslaget ska ”…medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där 

samhörighet och ansvar kan utvecklas…” (Skolverket, 2010 s.8-9). 

 

5.1.3 När inte vardagspedagogiken räcker till  

En del av pedagogerna uttryckte att specialpedagogik uppkommer när den vanliga 

vardagspedagogiken inte räckte till och att specialpedagogiken behövdes för att komma 

vidare. Flera pedagoger beskrev det som att de kände att de testat allt eller att deras upplevelse 

var att de kört fast och behövde stöttning för hur de skulle kunna utveckla sitt arbete.  

 

”När det inte räcker till med den vanliga vardagspedagogiken. När man behöver 

något mer kan man känna att man behöver något extra…hjälp eller stöd med 
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något extra som man känner sig osäker över eller behöver något mer för att 

komma vidare.” 

 

Enligt SOU 1999:63 bör specialpedagogiska åtgärder ses som ett kvalificerat komplement till 

allmänpedagogiska när den allmänpedagogiska kompetensen inte är tillräcklig. Persson 

(2007) konstaterar också att specialpedagogikens funktion är att specialpedagogiska insatser 

är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till men han tar även 

upp ett dilemma som kan relateras till ”när inte vardagspedagogiken räcker till” som 

uttrycktes av pedagogerna. Ett av specialpedagogikens dilemman är att den kan leda till 

särbehandling, exkludering och segregation. Likaså kan det innebära att specialpedagogikens 

blotta existens kan leda till att barns olikheter och barn som befinner sig i svårigheter kan ses 

som ett problem som förväntas lösas av specialister på svårigheter. 

 

5.1.4 En person 

Flertalet av pedagogerna knöt begreppet specialpedagogik direkt till specialpedagogen som 

person och yrkesgrupp. Ett par av pedagogerna svarade direkt på frågan om vad 

specialpedagogik är, att det är en person.  

 

”En person med mer kompetens på speciella områden mot vad jag har. De har 

läst lite mer om barns utveckling på olika nivåer.”  

 

”När jag tänker på specialpedagogik så där är första tanken att det är en person, 

en pedagog, som har läst lite mer på djupet.” 

 

Specialpedagogen skulle kunna plocka upp vad som behövdes med ”spjutspetskompetens”, 

för att sedan ge det till alla i gruppen genom pedagogerna. Specialpedagogik var det som 

specialpedagogens kompetens tillförde förskolan. Dessa svar från pedagogerna kan visa på att 

specialpedagogikens existens och att det finns en specialpedagog kan leda till att barn som 

befinner sig i svårigheter kan ses knutet till en person, en specialist på svårigheter (Persson, 

2007). 

 

5.1.5 Upplevelser och förändring 

Specialpedagogernas beskrivningar av specialpedagogik kan likt pedagogernas ses på flera 

nivåer, både individ, grupp och organisation och att det handlar om när den ”vanliga” 

pedagogiken inte räcker till. En skillnad kan utläsas mellan specialpedagogerna och 

pedagogerna, att specialpedagogerna poängterar mer att specialpedagogik handlade om när 

pedagogerna upplevde sig ha behov av specialpedagogiskt stöd.  

 

”I ett arbetslag kan upplevas att det behövs specialpedagogisk stöttning gällande 

ett barn eller gruppen medan i ett annat arbetslag kan samma svårighet gå inom 

ramen för vardagspedagogik”.  

 

Specialpedagogerna förklarar specialpedagogik med förändringarna och åtgärderna som 

behöver göras i verksamheten. Förskolan ska anpassas till alla barn i verksamheten, inte 

tvärtom. Detta beskrivs även i Salamancadeklarationen (2006) som Sverige var med och 

undertecknade 1994. Där poängteras att den sunda pedagogikens välprövade principer ska 

komma alla barn tillgodo och utgå från att skillnader mellan människor är normalt. Utifrån det 

måste följaktligen inlärningen anpassas till barnet snarare än att barnet ska anpassa sig till en i 

förväg fastställt antagande om inlärningsprocessens takt och natur (Svenska Unescorådet, 

2006). Specialpedagogerna beskriver också det förebyggande arbetet som en del av att göra 
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en förskola som passar alla oavsett behov vilket bland annat beskrivs i form av 

utvecklingsarbetet i förskolan eller skolutveckling.  

 

”…att vara ett stöd vid exempelvis likabehandlingsarbetet eller i 

förskoleutvecklingsfrågor, exempelvis dokumentation.” 

 

5.1.6 Specialpedagogiska åtgärder 

Beskrivningarna av specialpedagogiska åtgärder, insatser eller förändringar ger en inblick i 

pedagogerna och specialpedagogernas bild av specialpedagogik. Utifrån att pedagogerna fått 

beskriva specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd fick de även beskriva hur de 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd och beskriva specialpedagogiska åtgärder som gjorts 

i deras verksamhet. Utifrån dessa beskrivningar kan två olika sätt att se på specialpedagogiska 

åtgärderna skönjas. Liknande insatser, förändringar eller åtgärder kan ses på olika vis. 

Framförallt kunde dessa olika sätt att se på åtgärderna skönjas vid situationer där svårigheter i 

samspel mellan barn på olika vis reflekterades. Det första sättet att se specialpedagogiska 

åtgärder var att åtgärderna var för att alla ska fungera tillsammans.  

 

”Jag tror att vi gör mycket för att få med alla. Så tänker vi ju alltid egentligen i 

vårt arbete och har alltid gjort.” 

 

”Vi plockar aldrig ut något barn…då blir det ingen som blir utpekad på något 

sätt utan här jobbar vi för att alla ska få någonting utav det.” 

 

Detta sätt att beskriva specialpedagogiska åtgärder kan ses utifrån Karlsudds (2011) 

perspektiv med förklaringen den vida verksamheten där verksamheten anpassas efter 

individen eller individerna som finns i verksamheten. Det andra sättet att se på 

specialpedagogiska åtgärder i undersökningen var att åtgärderna skulle leda till att barnet ska 

fungera bättre tillsammans med de andra.  

 

”Sen kan det vara vissa i gruppen exempelvis ett barn som är utåtagerande och 

slåss och stör alla andra. Då kan man behöva extra hjälp med det behovet just 

där. Stävja det eller få det att fungera bättre i gruppen så att alla mår bra av de 

åtgärder man gör för det här barnet, för att det ska fungera bättre tillsammans 

med de andra.” 

 

Det här sättet att beskriva åtgärder blir mer kompensatorisk då åtgärden ses utifrån att få 

barnet att passa in i miljön vilket kan kopplas till den snäva verksamheten (Karlsudd, a.a.). 

Ytterligare en tolkning av dessa sätt att se på specialpedagogiska åtgärder kan göras utifrån ett 

punktuellt respektive relationellt perspektiv där det i den första beskrivningen att se 

åtgärderna för att alla ska fungera tillsammans kan tolkas ur ett relationellt perspektiv medan 

i den andra beskrivningen ses åtgärden leda till att barnet kan fungera bättre med de andra, 

vilket å andra sidan kan tolkas ur ett punktuellt perspektiv. Utifrån ett relationellt perspektiv 

ser pedagogen barnet som öppen och människor betraktas i relation till varandra. Utifrån ett 

punktuellt perspektiv ser pedagogen barnen som slutna vilket då innebär att barnet ses vara en 

mängd subjekt som kan bestämmas utifrån historiska, sociala, biologiska eller psykologiska 

faktorer. Utifrån det punktuella perspektivet ser pedagogerna barnet i förhållande till en 

idealbild och behovet ses individuellt (von Wright, 2000). 

 

Pedagogerna gjorde i sina beskrivningar klart att de specialpedagogiska åtgärderna skulle ske 

på gruppnivå i hela gruppen. Specialpedagogen kunde vara till stöttning för dem angående ett 
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enskilt barn men förändringarna eller åtgärderna skulle ske i arbetet med gruppen som helhet. 

Om det handlade om ett behov att utveckla och utmana tal och språk kunde det innebära 

användning av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i hela 

gruppen och inte riktat till ett barn, ramsor tillsammans med andra, indelning i mindre grupper 

för att underlätta för kommunikation och samtal. 

 

”Man får ju se till individen och lägga in det mycket i den vardagliga 

verksamheten och att det inte blir om man säger, ren träning utan att det blir 

genom lek mycket. Man kan ju få in mycket i samtal och olika aktiviteter.” 

 

”Vårt arbetssätt är att vara ständigt närvarande vuxna. Vi delar upp oss och finns 

aktivt närvarande. När det är raster får vi flyta runt mer men det är så vi vill 

utgå.” 

 

Att vara en aktivt närvarande pedagog och skapa en struktur i verksamheten för att kunna vara 

just aktiv och närvande, beskrevs som en åtgärd som kunde stötta många olika behov. Att 

finnas nära barnen för att samtala, utveckla språk, kunna föra leken vidare, medla, ge 

inspiration, ge närhet mm.  

 

Handlade det om konflikter kunde rutiner omarbetas för att undvika för mycket trängsel eller 

att barnen delades upp för att minska antalet barn på samma yta. Att dela in barnen och 

pedagogerna i mindre grupper var ett sätt för pedagogerna att handskas med det höga 

barnantalet i grupperna som beskrevs av pedagogerna. Alla pedagogerna beskrev att det var 

bättre för alla barn i mindre grupper men att det dock var svårt att genomföra uppdelningen 

hela förskoledagen. Det kunde innebära lite mer ensamarbete men det ansågs att det gav 

barnen så mycket att det var det bästa. Samvaro och vardagspratet ansågs också vara viktigt.  

 

”Det är viktigt att man delar in barnen i små grupper för det gagnar dem mycket, 

framförallt om man har barn som har lite svårt att hitta sin plats i gruppen eller 

svårt att knyta kontakt med andra barn.” 

 

”Vi lär av varandra och barn lär av varandra och förhoppningsvis är vi vuxna 

goda förebilder”.  

 

Att få leken att fungera sågs som en viktig åtgärd. Leken ansågs vara viktig och lärorik och 

sågs som nyckeln till mycket lärande. Att se det barnet i behov av särskilt stöd är bra på och 

vad barnet är intresserat av beskrev flertalet pedagoger som extra viktigt. Att utgå från något 

som barnet finner intressant och gör barnet motiverat ansågs vara en möjlighet att föra barnets 

utveckling framåt. En pedagog beskrev att barn ibland befinner sig i svårigheter med en 

liknelse av att barnet är som en blomma.  

 

”Barnet är som en blomma som om pedagogerna tittar mer på barnets 

möjligheter än svårigheter och göder barnets intresse lite extra så kan barnet få 

börja blomma vilket kan medföra att svårigheterna vänder.” 

 

Miljön sågs också som en viktig del i det specialpedagogiska arbetet ett sätt att se till att 

utmana alla barn i gruppen och förändra miljön efter barnens intresse. Pedagogerna och 

specialpedagogerna beskrev att det kunde behöva göras förändringar i miljön beroende av 

barnen. Att en del barn kanske upplevde det störande med för många saker framme. 

Specialpedagogerna beskrev även miljöns betydelse för barn med fysiska 
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funktionsnedsättningar och som kunde behöva ges möjlighet för delaktighet genom att bygga 

eller möblera om. Pedagogerna beskrev att det kunde vara bra att ha ”små rum i rummen” 

eller olika vrår med olika material för olika intressen. Vrårna var till för att skapa ett lugnt 

utrymme utan att bli avbrutna i sina aktiviteter men också för att ge barnen ett utbud av 

intressanta material. En beskrivning var även om miljöns påverkan hur barnen kan upplevas 

av omgivningen.   

 

”En del barn kanske upplevs som överaktiva eller som är från det ena stället till 

det andra men det kanske beror på att de inte upplever sig ha något meningsfullt 

att göra.”  

 

Enligt Nordin-Hultman (2009) avgörs hur de pedagogiska rummen är planerade om barn 

passar in eller avviker. I sin studie påvisar hon betydelsen av att skapa meningsfullhet i miljön 

kring barnen och om rummen är planerade och rustade för barns olikheter. Om inte barnen 

kan skapa en meningsfullhet och ställa sig i en lärorik relation till omgivningen ökar risken 

för att barn exkluderas och uppfattas som avvikande. 

 

En pedagog respektive en specialpedagog beskrev att specialpedagogen kom och arbetade 

enskilt med ett barn som en specialpedagogisk åtgärd gällande tal- och språkutveckling men 

pedagogernas egna insatser eller åtgärder gällande stimulans av språket skedde tillsammans 

med övriga barn. 

 

”Hon (specialpedagogen) kan sitta ner med barnet som har språksvårigheter och 

tränar lite.” 

 

Summeringen av specialpedagogiska åtgärder som beskrivits kan utifrån von Wrights (2000) 

punktuella respektive relationella perspektiv av det pedagogiska mötet, ses mestadels utifrån 

ett relationellt perspektiv då det för pedagogerna är viktigt att se gruppen som en helhet. 

Pedagogerna pendlar mellan sitt eget och barnets perspektiv och sträcker sig utöver 

kunskapsutveckling till barnets identitet och ser till socialisationsprocessen. Ett punktuellt 

perspektiv kan skönjas i beskrivningen av de tillfällen som specialpedagogen arbetar 

individuellt med ett enskilt barn eller vid val av perspektiv att se på de specialpedagogiska 

åtgärderna. 

 

5.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Pedagogerna och specialpedagoger beskrev barn i behov av särskilt stöd på flera olika sätt och 

deras beskrivningar utvecklades under tiden som de i samtalet reflekterade över. De ansåg att 

det kunde vara svårt att precisera för det kan bero på så många olika saker varför ett barn kan 

vara i behov av särskilt stöd. Detta presenteras i underrubrikerna: 

 Lång- och kortvarigt behov av stöd 

 Kategorier som preciseras 

 Hur det framkommer vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

 Samhällets, verksamhetens eller barnets problem 

 Föräldrarna 

 

5.2.1 Lång- och kortvarigt behov av stöd  

Pedagogerna gav exempel på att anledningen till att ett barn var i behov av särskilt stöd kunde 

vara både långvarigt och kortvarigt. Det kunde vara något som hänt hemma som gjorde att de 

var i behov av lite extra stöd för en kortare tid eller mer långsiktigt då det till exempel kunde 
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handla om mer medicinska anledningar som någon sjukdom, diagnos eller 

funktionsnedsättning som behövdes tas hänsyn till. Barn i behov av särskilt stöd ansågs som 

begrepp vara väldigt brett. 

 

”Det är så många olika saker som gör att man kan ha ett barn som är i behov av 

särskilt stöd. Det är inte att man har ett barn med diagnos eller ett handikapp 

utan det finns många olika anledningar. Det kan vara en sjukdom som gör att ett 

barn är i behov av särskilt stöd. Jag kan känna att det är väldigt brett. Man kan 

inte säga att det bara är vissa barn, tycker jag.” 

 

I förarbetet till skollagen beskrivs också att det finns många barn som under förskoletiden 

stöter på svårigheter som kan vara under någon kortare tid. Det skrivs också att det finns barn 

som kan behöva stöd mer kontinuerligt under förskoletiden exempelvis på grund av sjukdom, 

sociala förhållanden, funktionsnedsättningar eller svårigheter att tillgodogöra sig 

verksamheten av andra orsaker (Prop. 2009/10:165) Barn i behov av särskilt stöd ses även av 

Palla (2009c) som en oenhetlig grupp och att barn kan av olika anledningar och med 

varierande intensitet behöva olika typer av stöd. Stödet kan också vara av mer varaktig 

karaktär eller ske under en viss period, vilket även specialpedagogerna beskrev i 

undersökningen. 

 

5.2.2 Kategorier som preciseras 

I projektet Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan – 

generellt och specifikt stöd (PEGS), framkom att pedagogerna angav att ungefär 20 % av 

barnen mellan ett och fem år var i behov av särskilt stöd i förskolan. I projektet framkom att 

ca 4 % var barn med identifierade funktionsnedsättningar såsom autism, CP-skada eller 

Downs syndrom. Övriga 16 % var barn som fick särskilt stöd utan formell utredning utan var 

barn som i projektet kallas för barn i gråzonen. De här barnen var i behov av särskilt stöd för 

att klara av vardagen på skolan och svårigheterna var framförallt relaterade till tal- och 

språksvårigheter, samspel samt konflikter med andra barn (Björck-Åkesson, 2009). På 

liknande vis beskriver pedagogerna i min undersökning då de uttalar specifika svårigheter 

som kan vara orsaker till särskilt stöd. De identifierade funktionsnedsättningarna beskrivs inte 

som det som pedagogerna vill ha mest stöttning kring. En av de svårigheterna som uttalas 

mest är tal- och språkförseningar. Att ett barn kan vara sen i sin språkutveckling och kan 

behöva stöd gällande det. 

 

”…barn som har språksvårigheter. Det kan då handla om att få fram rätt 

språkljud.” 

 

”Specialpedagogik behöver man för…först tänker jag på barn med exempelvis 

språkförsening.” 

 

 Att beskriva att ett barn kan vara sen i sin tal- och språkutveckling kan ses utifrån ett 

punktuellt perspektiv då det blir en jämförelse med någon sorts idealbild (von Wright, 2000). 

Palla (2011) visar i sin studie att utvecklingspsykologin har stor inverkan i förskolan då 

pedagogerna bekymrar sig över avvikelser och gläds med framsteg. Andra uttalade 

svårigheter var likt PEGS-projektet samspelssvårigheter. Det kunde uttryckas som att det var 

barn som var försiktiga och hade samspelssvårigheter i form av att komma intill och bli 

delaktiga i samvaron med andra barn.  
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”Alla har ju behov …då behöver man se till alla och särskilt till de som är lite 

tysta och har lite svårt att komma med.” 

 

Pedagogernas beskrivningar visade också på svårigheter med samspelet då det mer handlade 

om konflikter med andra barn 

 

”… det kan vara vissa i gruppen exempelvis ett barn som är utagerande och 

slåss och stör de andra.” 

 

Likt PEGS-projektet kunde även av pedagogernas svar i den här undersökningen utläsas att en 

del barn anses vara i behov av särskilt stöd utifrån en bedömning av vardagsrelaterade 

problem och beskrevs bland annat utifrån barn som var i behov av särskilt stöd i form av extra 

stöttning för att få struktur under förskoledagen.   

 

”Det här barnet har lite mer svårigheter än med språket och med 

kommunikationen och så. Då har specialpedagogen hjälpt oss att ta fram bilder 

åt oss hur ett dagsschema ser ut över dagen så att det här barnet kan följa och så 

har vi en pil som vi flyttar hur dagen förflyter.” 

 

Specialpedagogerna beskrev mer än pedagogerna om arbetet med barnen som i PEGS bestod 

av ca 4 % med identifierade funktionsnedsättningar, vilket möjligtvis kan förklaras med att de 

har fler kontakter med barn med identifierade funktionsnedsättningar än pedagogerna. I 

specialpedagogerna beskrivningar kan likt pedagogerna ses som att barns språkutveckling och 

enskilda barns språkutveckling är en uppgift som specialpedagoger och pedagoger engagerar 

sig mycket i. Alla intervjuade såväl pedagoger som specialpedagoger beskrev arbetet med 

barns språkutveckling och eventuell språkförsening, vilket visar på att det läggs en stor vikt 

vid detta i förskolan. Specialpedagogerna beskrev likt Björck- Åkesson (2007) ”gråzonsbarn”, 

som barn som var i behov av särskilt stöd utan att ha någon identifierad funktionsnedsättning 

eller erhöll särskilt stöd baserat på formell utredning. 

 

”Det är alltid svårast med de här, vad ska man säga gråzonsbarnen, där man kan 

känna att jo vi behöver lite extra här men vi är inte säkra på vad det handlar 

om.” 

 

5.2.3. Hur det framkommer vilka barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

Pedagogerna beskrev att de dokumenterar varje barn i enlighet med hur det framskrivs i Lpfö 

98: 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner, (Skolverket, 2010 s. 14)  

 

Dokumentationerna sker i form av portfolio där barnens utveckling inom olika områden följs. 

Pedagogerna beskrev att man i portfolion vill dokumentera och stärka barnens positiva sidor. 

Vid dokumentation på individnivå är det utifrån det enskilda barnets utveckling som då ska 

följas upp och se att det barnet bygger på sin kunskap inom olika områden. 

 

”Vi vill ju alltid se barnens positiva sidor. Det är det vi alltid tar fram. Stärka det 

positiva. När man dokumenterar på individnivå så är det utifrån deras grund och 
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se att de bygger på sin kunskap på olika saker. Först kanske han kan ta två 

pusselbitar och nästa gång sex.” 

 

”Vi ska inte göra några bedömningar och inte skriva några mål utan alla ska 

utvecklas och man följer barnet i sin egen portfolio och ser dess egen 

utveckling. Det är väl bara att jämföra med sig själv som man kan göra. Barnets 

egen i jämförelse med hur det var sist och att det går vidare.” 

 

Alla intervjupersonerna beskriver att förskolan inte har några uppnåendemål utan bara mål att 

sträva mot och att man inte ska bedöma barnen utan utgå från vad verksamheten har erbjudit 

och erbjuder varje barn. Skolinspektionen (2011:10) beskriver att läroplanen för förskolan 

inte innehåller normer eller mål för vad det enskilda barnet ska ha uppnått vid olika tidpunkter 

men för att kunna stödja och utmana varje barns lärande behöver pedagogerna kunskap om 

varje barns utveckling och kunskapsutveckling. Kunskapen om det enskilda barnet ska inte 

användas till att jämföra eller kategorisera barnen utan vara underlag för att utveckla 

verksamheten och det fortsatta arbetet.  

 

Skolinspektionen (a.a.) beskriver också att det är viktigt att pedagogerna observerar och följer 

barnens allsidiga utveckling i förhållande till läroplanens mål att sträva mot. Vid dessa 

observationer kan kunskap om barnen ges om i vilka situationer som barnen visar intresse, 

motivation samt tar initiativ till lärande. Observationerna och att pedagogerna följer barnens 

utveckling ger goda förutsättningar för att möta varje barn just i den utvecklingsfas som det 

enskilda barnet befinner sig i. Observationerna ger också pedagogen förutsättningar att avgöra 

om särskilt stöd behövs för att tillgodose barnets speciella behov (Skolinspektionen, a.a.). 

Alla pedagoger kom vid intervjuerna fram till att det utifrån dokumentationerna i portfolion 

inte särskilt ofta kunde läsas fram att ett barn var i behov av särskilt stöd utan det handlade då 

mer om att det är när pedagogerna ser och observerar att det är något som avviker, att de 

observerat ”svagare sidor” eller känner en oro för ett barn.  

 

”Det kan vara när man ser olika tecken hos ett barn, att barnet ger uttryck för 

något som ser annorlunda ut eller något som man känner att här är det inte så 

bra”. 

 

”Vi får inte jämföra de så men sedan är det ju det när man ska hämta upp de här 

med särskilt behov. Då är det ju bra att ha en specialpedagog som kommer in. Vi 

har kanske lite farhågor att det kanske inte funkar riktigt.”  

 

Pedagogerna beskrev att de inte ville bedöma utan se det positiva hos barnen men när det kom 

till att vissa barn var i behov av särskilt stöd så blev det ändå en bedömning resonerade de. 

Flera pedagoger resonerade om att om man som pedagog såg utifrån det enskilda barnets 

utveckling så blev det ingen bedömning men efter eget reflekterande kom de fram till att det 

blev en bedömning i alla fall.  

 

”Om man har jobbat så länge som jag så vet man ju på ett ungefär hur det kan se 

ut och ser man då en avvikelse då är det ju de andra barnen man har jämfört med 

så det går ju nästan inte…men just när man dokumenterar så dokumenterar man 

inte sådana jämförelser.” 
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”Visst det är klart att man bedömer men det gör man ju hela tiden…men är inte 

det enda sättet för att kunna hjälpa någon? Att se utifrån det barnet vad som 

behöver hjälpas framåt.” 

 

Dessa två sidor av samma mynt, där den första sidan innebär att pedagoger i förskolan ska 

följa varje enskilt barns utveckling utan att jämföra eller kategorisera, för att kunna förbättra 

verksamheten och för att utmana varje enskilt barn i dess utveckling. Den andra sidan av 

myntet är att pedagogerna samtidigt också via observationer ska kunna avgöra om särskilt 

stöd behövs för att tillgodose barnets speciella behov vilket alla pedagogerna gav uttryck för 

att vara svårt att göra utan att jämföra eller bedöma.  

 

”Det är svårt att veta när man ska be om hjälp. Barn ska få utvecklas i sin egen 

takt men vi har också ett ansvar att stimulera deras utveckling. En del säger att 

det är viktigt med tidiga insatser men å andra sidan ska alla få utvecklas i sin 

egen takt.”  

 

Forskning framhåller alltmer vikten av tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd men det 

finns inga klara uppgifter om hur stödet ska formuleras, enligt Palla (2009c). 

Specialpedagogerna likt pedagogerna beskrev två sidor. Dokumentationen skulle enligt dem 

vara positiv och visa barnets utveckling och inte innehålla några värderingar eller vad barnen 

ska ha uppnått eller kunna vid en viss ålder utan ge en bild av vad verksamheten har erbjudit 

alla barn. När det handlade om upplevelsen att barn kan vara i behov av särskilt stöd och 

pedagogerna ville ha stöttning av specialpedagog innebar det dock att specialpedagogerna 

förlitade sig på pedagogernas egen kunskap och erfarenheter att pedagogerna skulle upptäcka 

detta.  

 

”Många gånger är det ju faktiskt så att man får förlita sig på personalen och att 

det är de som upptäcker det för jag är ju inte inne i varje arbetslag och 

observerar varje barn.” 

 

En av specialpedagogerna hänvisade även till att pedagogerna eller specialpedagogen kan 

känna en oro över att barnet inte följt den åldersadekvata utvecklingen. 

 

”Jaa…när man känner en liten oro. Antingen har barnet kanske då inte följt den 

åldersadekvata utvecklingen som man förväntar sig eller att det känns som att 

barnet har en koncentrationssvårighet som man inte kan förstå eller kan bemöta 

på förskolan med den ordinarie pedagogiken.” 

 

Palla (2011) beskriver hur hon i sin studie i förskolans värld kom fram till att det speciella hos 

barn uppstår i relation till förskolans krav, förhoppningar, förväntningar och föreställningar. 

Hon beskriver förskolan som den samhälleliga institution som har makten att definiera vem 

som ska komma att betraktas som speciell och det är genom blicken på barnet och vad 

pedagogerna med sina blickar ser som är avgörande. Två övergripande diskurser framträdde 

också i hennes studie. Den ena var en visionär heterogeniserande och accepterande diskurs i 

linje med officiellt tal om barns olikheter vilket också kan ses då pedagogerna och 

specialpedagogerna i min undersökning beskrev tankarna runt dokumentationerna om varje 

barns egen utveckling utan jämförande med annan i portfolion. De beskrev även att det är 

barnets positiva sidor som ska stärkas och i portfolion är det utifrån det enskilda barnets 

utveckling som uppföljning ska göras och se att det enskilda barnet bygger på sin kunskap 

inom olika områden. Andra beskrivningar var i form av att barn ska få utvecklas ”i sin takt”. 
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Den andra mer homogeniserande diskursen, som Palla (a.a.) såg i sin studie, var mer en 

kompensatorisk diskurs som togs i bruk när läroplanen skulle omsättas i förskolans vardag 

och när uppdraget skulle tolkas. Den här mer homogeniserande diskursen kan, i min 

undersökning, ses när pedagogerna beskriver hur de faktiskt observerar vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. Då handlar det mer om att något har observerats hos ett barn som 

avviker, ser annorlunda ut eller som ger sken av svårigheter eller svaga sidor, samt att 

specialpedagogerna beskrev att de ansåg sig tvungna att förlita sig på pedagogernas 

bedömning av just detta. I Pallas (a.a.) studie uppmärksammade hon också att 

utvecklingspsykologin fortfarande har ett starkt fäste i förskolan. Markström (2005) kom i sin 

studie fram till att den allmänna diskursen tillsammans med förskolekontexten i tid och rum 

skapar bilder av barn, vad de kan eller bör kunna. Vanemässiga mönster uppstår då människor 

handlar tillsammans och mönstren kan bli rationaliserade och standardiserade så att enskilt 

handlingsutrymme och individualitet kan begränsas, vilket kan vara ett sätt att se på vad som 

avviker och vad som anses normalt. Detta kallar Markström (a.a.) för institutionellt situerad 

normalitet. Det kan vara i sin ordning att bryta eller överskrida vissa regler och på så vis 

förändras vad som inkluderas i normalitet. Förskolekontexten i kombination med vilka som 

ingår i den och i vilken tid formar vad som ses ligga inom ramen för det normala. Vårt 

mönster av hur en viss typ bör vara avgör hur egenskaperna upplevs. Om de är förenliga eller 

oförenliga med vårt mönster (Goffman, 2001) 

 

5.2.4 Samhällets, verksamhetens eller barnets problem 

I undersökningen beskriver pedagoger och specialpedagoger barn i behov av särskilt stöd i 

förhållande till olika nivåer vilket kan jämföras med Lutz (2009) olika indelningar. 

Kategorisering av barn i behov av särskilt stöd kan, enligt Lutz (a.a.) studie, ses på olika sätt. 

Barn i behov av särskilt stöd kan enligt hans avhandling ses som ett samhälleligt problem, 

verksamhetens problem samt barnets problem. Utifrån att se barn i behov av särskilt stöd som 

ett samhälleligt problem betonas den generella kvalitén på förskoleverksamheten som en 

viktig aspekt för antalet barn som bedöms som barn i behov av särskilt stöd. Enligt Lutz kan 

detta, utifrån ett relationellt perspektiv, innebära att fler barn riskerar att hamna utanför 

ramarna och därigenom klassificeras som barn i behov av särskilt stöd då mötet mellan barnet 

och verksamheten betonas i ett relationellt perspektiv.  

 

”Vi önskar att vi hade mindre barngrupper. Barngrupperna är alldeles för stora 

och får man då ett barn som behöver lite extra så är det ingen god miljö för det 

barnet, inte för de andra heller.” 

 

”Som pedagog kan man göra så mycket mer om man har mindre antal barn. Det 

blir mycket lugnare miljö för alla och vi blir inte heller så stressade vi personal 

heller. När det blir för mycket orkar ju inte vi heller med riktigt om man ska 

vara ärlig.” 

 

Flera pedagoger i min undersökning gav uttryck för att de var missnöjda med hur politikerna 

inte uppfyllde önskemålen om att prioritera de yngre barnen. En pedagog beskrev att hon 

trodde att samhället skulle vinna i längden på att prioritera förskolan. Alla pedagogerna i 

undersökningen gav uttryck för att det var för många barn i grupperna för att man skulle hinna 

med alla. Enligt beskrivningarna sågs det höga antalet barn i grupperna vara sämre för alla 

barn.  
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”Vi gör ju mycket. Vi delar in barnen i mindre grupper men det är inte alltid så 

lätt att göra det i praktiken alltid. Det är vissa stunder man kan dela i mindre 

grupper sen är man ändå på samma yta en stor del av dagen.” 

 

Enligt beskrivningarna försökte pedagogerna organisera om verksamheten för att kompensera 

det höga barnantalet men det kunde innebära svårigheter att genomföra. Ingen av pedagogerna 

uttryckte att de antagligen skulle ha ansett att färre barn var i behov av särskilt stöd om det var 

färre antal barn i gruppen men de uttryckte att de skulle hinna med alla barn på ett bättre sätt 

om det vore så. Några pedagoger påtalade att det under flera årtionden har pratats om att det 

behöver bli färre barn i grupperna men att det bara blir fler och fler.  

 

”Som det ser ut idag tycker jag att det verkar bli fler och fler barn i behov av 

särskilt stöd och vad det bottnar sig i vet jag inte. Det blir vanligare att det finns 

någon i varje grupp…tittar man tillbaka så såg man inte de barnen då som man 

ser idag som har behov av särskilt stöd.” 

 

Några påtalade att kombinationen av situationen med stort barnantal tillsammans med att det 

är mer dokumentationsarbete ålagt pedagogerna och dessutom att deras upplevelse är att 

förskolan har begränsade ekonomiska förutsättningar gör att möjligheterna att förverkliga 

verksamheten försvåras. Förstärkning av resurs i form av en extra pedagog kunde ansökas om 

men tilldelades inte alla som ansåg sig vara i behov av detta utan utifrån vilka 

förskoleavdelningar som av ansvarig person på resurscentrum ansågs ha störst behov och hur 

mycket pengar det fanns att tillgå för detta ändamål. Pedagogiska dokumentationer och andra 

dokumentationer ansågs vara bra men upplevelsen var också att det kunde vara ytterligare en 

faktor som kunde orsaka känslan att inte hinna med barnen som de ville. Specialpedagogerna 

beskrev också att det var ett stort antal barn i grupperna, att det var många barn att anpassa 

verksamheten efter. En av specialpedagogerna drog även en parallell till det höga barnantalet i 

grupperna, vilket kan jämföras med Lutz (2009) kategorisering av barn i behov av särskilt 

stöd utifrån samhällets problem.  

 

”Jag kan se en tendens att de barn som har koncentrationssvårighet eller svårt 

med socialt samspel, de upplevs svårare att hantera och det tror jag är att det är 

stora barngrupper och knapp personal och att det är svårare att ta på det.” 

 

Utifrån att se barn i behov av särskilt stöd som verksamhetens problem kan det enligt Lutz 

(a.a.) finnas två vinklingar. Den första är att barnet ska anpassas till en befintlig miljö och 

förskolan ses, utifrån den här vinklingen, som en förberedande instans för skolan som barnet 

kommer att möta i framtiden. Flera pedagoger i min undersökning gav uttryck för den här 

vinklingen genom att resonera om att hämta upp barn som behövde det eller reda ut innan 

skolan. 

 

”Man jämför inte det barnet med någon annat utan utifrån dens utveckling och 

att det barnet ska utvecklas vidare och må bättre och få en bättre start i skolan 

och så vidare uppåt.” 

 

Flera pedagoger och specialpedagoger nämnde att man ville göra så mycket som möjligt för 

barnen innan skolstart så att det skulle bli en så bra start där som möjligt. En specialpedagog 

uttryckte denna vinkling i form av: 
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”…att försöka sätta in tidiga insatser i förskolan så att inte problemet kvarstår 

ända upp i skolan.” 

 

Den andra vinklingen utifrån att se barn i behov av särskilt stöd som verksamhetens problem 

innebär att miljön och verksamheten anpassas till det aktuella barnunderlaget och på så vis 

flyttas en del av problemet från barnet till verksamheten. Faller några barn utanför ramarna, i 

det här sättet att se, så är det ett tecken på att verksamheten inte lyckats fånga upp alla barns 

olikheter (a.a.). Detta sätt att se på barn i behov av stöd kunde också uttydas i informationen 

som samlats in från pedagogerna. De gav störst fokus på att det var de som pedagoger som 

upplevde att de behövde få ”ny input”, hjälp och stöd för att utveckla arbetet i verksamheten. 

 

”Ibland vet man inte alltid hur man ska göra…man behöver någon som ser med 

andra ögon. Man kan bli lite hemmablind och så tror man att man har försökt 

och provat allt.” 

 

De pratade mycket om att göra förändringar i verksamheten på gruppnivå utifrån att det i 

första hand kunde vara för ett enskilt barn men att det blev för alla. Pedagogerna beskrev att 

de kunde behöva hjälp av en specialpedagog med att ändra eller utveckla sitt arbetssätt, ändra 

eller utveckla inne- och utemiljön, få nya tankar, idéer på hur man kan göra i verksamheten. 

En pedagog beskrev: 

 

”Det kan ju faktiskt vara, att det inte är barnet. Det kan vara något annat som 

inte stämmer. Man får rannsaka sig själv.” 

  

Genom ett relationellt perspektiv (von Wright, 2000) blir inte vad som karaktäriserar 

individers subjektivitet enskilda egenskaper utan handlingar som framträder i relationer 

mellan människor. ”Behov av särskilt stöd” är ett i grunden pedagogiskt problem och bör 

därför lösas av specialpedagoger och pedagoger tillsammans (Persson, 2007 s.156). I 

specialpedagogernas beskrivningar ses också verksamhetens betydelse, vad verksamheten 

erbjuder, hur verksamheten kan förändras och utvecklas. En specialpedagog uttrycker: 

 

”Pedagogernas och omgivningens förhållningssätt, vilja, inställning och 

motivation att göra vår förskola till en förskola för alla avgör vem som är i 

behov av särskilt stöd.” 

 

Utifrån att se på barn i behov av särskilt stöd som att vara barnets problem, ses problemen 

ligga hos barnet och åtgärderna utgår från det enskilda barnet kopplat till olika teoretiska 

konstruktioner kring barns generella utveckling inom olika områden (Lutz, 2009). Detta sätt 

att se på barn i behov av särskilt stöd visade sig främst gälla barns språkutveckling, om barn 

visade tecken på att vara sena i sin tal- och språkutveckling men även i tal om att något kunde 

observeras hos ett barn som såg annorlunda ut eller var avvikande. När pedagogerna talade 

om specifika områden som kunde innebära ”behov av särskilt stöd” var sen tal- och 

språkutveckling ett område som alla nämnde. Sättet som valdes att stimulera och utmana barn 

som ansågs vara sena i tal- och språkutvecklingen skedde däremot främst genom att medvetet 

arbeta med tal och språk på olika sätt i hela gruppen. Flera påtalade att de inte tog något barn 

åt sidan för ”extra träning” utan att det arbetades med språket i gruppen. 

 

”Vi plockar aldrig ut något barn och sitter och jobbar, liksom nu har vi 

språksamling du och jag, utan vi gör det i hela gruppen” 
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En pedagog beskrev att de framförallt arbetade med språket i hela gruppen men att 

specialpedagogen ibland gick undan en liten stund för enskild träning när det handlade om 

svårigheter med att få fram vissa språkljud.  

 

”Hon (specialpedagogen) kan sitta ner med barnet som har språksvårigheter och 

tränar lite. Det handlar då om att få fram rätt språkljud.” 

 

Även specialpedagogen beskrev detta och att anledningen till att hon arbetat enskilt med ett 

barn under en tid var att kommunen varit utan logoped en tid. Här kan ses att 

specialpedagogen och specialpedagogiken kopplas till och samarbetar med andra professioner 

såsom exempelvis psykologi och medicin (Nilholm, 2005, Björck-Åkesson, 2009) och att 

utvecklingspsykologins tankar finns kvar i förskolan (Palla, 2011). Likaså kan en tendens till 

Lindqvists (2011) studies resultat ses i dessa senare beskrivningar. Han anser att det tycks 

som att brist-perspektivet fortfarande ser ut att råda på förskolor och skolor. När det gällde 

hur förskolan och skolans aktörer såg på orsakerna till att barn är i behov av särskilt stöd och i 

hans studie framträdde en klar fokusering på barnets brister och inte på att andra faktorer kan 

påverka barnet. Denna klara fokusering kan inte uttydas i min undersöknings resultat men en 

tendens. 

 

5.2.5 Föräldrarna 

Alla pedagogerna tog upp föräldrarnas del gällande specialpedagogik, barn i behov av särskilt 

stöd och specialpedagogen. Läroplanen poängterar vikten av pedagogernas förmåga att få 

föräldrarnas förtroende så att vistelsen på förskolan ska bli ett positivt stöd för barn i 

svårigheter (Skolverket, 2010). Innan pedagogerna diskuterade ett upplevt behov av stöttning 

kring ett enskilt barn med specialpedagog, pratade de alltid med föräldrarna först och de 

poängterade att de hade en skyldighet att göra det.  

 

”Först och främst pratade vi ju med föräldrarna om vi fick tillåtelse och sedan 

kontaktade vi specialpedagogen.” 

 

Enligt sekretesslagen får inte pedagogerna lämna ut uppgift om enskilds personliga 

förhållande om inte samtycke har givits av föräldrarna (SFS 2009:400). Beskrivningarna visar 

på att föräldrarna kan känna en oro över deras barn och vänder sig då ofta till pedagogerna. 

 

”Sedan kommer ju föräldrarna in i det här också. De kommer ju ofta och frågar 

och de vill ha samtal. De märker ju att det är något som inte är riktigt bra med 

deras barn.” 

 

Beskrivningarna visade även att föräldrar ofta är intresserade och vill veta hur deras barn 

utvecklas i förhållande till hur det brukar vara och föräldrarna upplevdes oftast vara mycket 

tacksamma över insatser som förskolan gjorde för deras barn. Samtidigt gav en pedagog 

uttryck för att det också kan vara en jobbig tid för föräldrarna när det framkommer eller att 

föräldrarna själva upplever att det är något hos deras barn som är annorlunda.  

 

”Det blir en väldig resa för föräldrarna i den processen som blir då för 

föräldrarna. Den kan vara smärtsam…man får gå väldigt försiktigt fram så man 

inte klampar på och…ja, knäcker föräldrarna eller går för fort fram eller man 

måste hela tiden pejla in, tycker jag.” 
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Både specialpedagoger och pedagogerna beskrev att det var viktigt att ha en god kontakt med 

föräldrarna och att också vara försiktig och ödmjuk. 

 

 

 

5.3 Specialpedagogens funktion 

Alla pedagoger uttryckte att det fanns ett behov av att ha specialpedagoger och det de tillför 

förskolan. Pedagogerna förklarade att det i kommunen som undersökningen har utförts arbetar 

specialpedagogerna numera inte utifrån resurscentrum där specialpedagog fick tillkallas då 

pedagogerna ansåg att det fanns behov av specialpedagogisk stöttning. Det hade varit så för 

några år sedan men nu tillhör ett antal förskolor en enskild specialpedagog. Specialpedagogen 

vistades på förskolorna ungefär en gång varannan vecka eller ibland oftare om det fanns 

behov. Resultatet och analysen gällande specialpedagogens funktion i förskolan kommer här 

att redovisas i underrubrikerna: 

 Upplevd förbättring över tid med tillgången av och samarbete med specialpedagog 

 Ögon utifrån 

 Individ-, grupp- och organisationsnivå 

 Önskan om mer tid och precisering av arbetsuppgifter 

 

5.3.1 Upplevd förbättring över tid med tillgången av och samarbete med 
specialpedagog 

Pedagogernas berättande speglade en reflektion över en förändring av specialpedagogens 

funktion för förskolan över tid. Ett par pedagoger reflekterar över att de längre tillbaka i tiden 

inte hade tillgång till någon specialpedagog och att den yrkesgruppen numera finns tillgänglig 

är en positiv utveckling för förskolan. Flera pedagoger reflekterar också över förändringen att 

specialpedagogerna tidigare tillhörde ett resurscentrum med bland annat specialpedagoger 

som fick tillkallas då behov ansågs finnas. Detta gjorde att pedagogerna väntade längre med 

att ta kontakt med specialpedagog och kontakt togs först när upplevelsen var riktigt akut. 

Specialpedagogerna idag är ”knutna” till ett visst antal förskolor och beskrevs av pedagogerna 

som positivt då det bland annat var lättare att samtala med en person som pedagogerna lärt 

känna. 

 

”Där har det faktiskt blivit en positiv utveckling de senaste åren då vi fått våra 

specialpedagoger som är knutna till de olika ställena. De har ju några förskolor 

var…så var det ju inte innan. Då fick man ringa och då var det större saker på 

gång. Nu är det mer en naturlig del och det tycker jag är jättebra.” 

 

En tillitsfull relation mellan parterna anses vara en viktig förutsättning för specialpedagogiskt 

arbete. Pedagogerna behöver känna förtroende för specialpedagogen (Bladini, 2004). Att 

specialpedagogerna idag arbetade närmre verksamheten beskrevs även positivt i bemärkelsen 

att de sågs mer som en naturlig del av verksamheten. Specialpedagogen var en person som 

flertalet föräldrar kände igen då det satt uppe en bild på henne i tamburen och hon sågs på 

förskolan med jämna mellanrum.  

 

”Hon kommer ofta hit, varannan vecka kan man nog säga att hon är här, som en 

naturlig del av verksamheten. Att det är inget konstigt när hon kommer hit.” 

 

Pedagogerna upplevde att detta gjorde samarbetet med föräldrarna lättare och pedagogerna 

beskrev att det ansågs vara mer en naturlig del och inte var konstigt eller avvikande att 

pedagogerna samarbetade med en specialpedagog. Även specialpedagogerna beskrev 
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förändringen att nu vara ”knutna” till ett antal förskolor och att relationen specialpedagog och 

pedagog är viktig för samarbetet. En av specialpedagogerna beskrev även att det var en 

avvägning av hur nära relation som var bra att det skapades.  

 

”…om man är för nära kompisar kan det bli svårt att komma och ändra på 

arbetssätt eller liknande.”  

 

Enligt Persson (2007) krävs det att specialpedagog kunna ifrågasätta verksamheten för att en 

positiv utveckling ska kunna ske. Utifrån vad examensordningen beskriver att en färdig 

specialpedagog ska ha med sig för färdigheter innefattar det bland annat att kritiskt kunna 

identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbete med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, vilket kräver att specialpedagogen har en sådan 

relation med pedagogerna att hon/han kan genomföra det (SFS: 2007:638). 

 

5.3.2 Ögon utifrån 

Flertalet av pedagogerna förklarade att en stor vinst med en specialpedagog var att 

specialpedagogen inte vistades i verksamheten hela tiden utan kunde komma in med nya 

perspektiv. Det positiva med detta var att pedagogerna upplevde att de ibland kunde bli 

”hemmablinda” som flera uttryckte det och själva inte kunna identifiera vad de skulle kunna 

göra annorlunda.  

 

”En specialpedagog är någon som kommer på besök, kommer utifrån…som kan 

se med andra ögon, kanske inte det vi ser alltid. Vi kanske är lite hemmablinda.” 

 

”Ibland blir man …man vet inte alltid hur man ska göra…man behöver någon 

som kommer utifrån som ser med andra ögon. Man kan bli hemmablind och så, 

man tror att man har försökt och provat allt.” 

 

Enligt beskrivningarna var det positivt med en specialpedagog som inte vistades hela dagarna 

i verksamheten och som därigenom även kunde se sådant som kunde förändras eller tillföras i 

verksamheten. Enligt Lansheim (2010) är skillnaden mellan förändringsarbete och 

utvecklingsarbete den att vid förändringsarbete handlar det om att förkasta något för att sedan 

förnya, vilket kan vara en del av specialpedagogens uppdrag och som kan ses i 

beskrivningarna att det även kan finnas en efterfrågan på. Det kan även handla om 

utvecklingsarbete som enligt Lansheim (a.a.) innebär att utveckla något som redan fungerar, 

till att bli ännu bättre.  

 

Samtalspartnerskapet kan ses av pedagogernas beskrivningar som en av specialpedagogens 

viktigaste uppgift. Att vara ett bollplank, få ny input, få oss att se med andra ögon, bolla 

tankar och idéer eller få tips är några exempel på hur detta beskrevs. Även 

specialpedagogerna beskriver samtalspartnerskapet som en viktig del. 

 

”Jag träffar inte enskilda barn något vidare ofta, utan mycket handlar om 

handledning eller kvalificerat samtalspartnerskap till personalgruppen i stort och 

kontakt med föräldrarna och hemmet då förstås.” 

 

Gällande samtalspartnerskapet kan en jämförelse göras med Bladinis (2004) studie om 

specialpedagogens handledande funktion där hon identifierade två olika sätt att förstå 

handledning. De båda sätten var handledning som verktyg för att åstadkomma förändring för 

barn och handledning som rum för pedagogers reflektion. Enligt pedagogernas beskrivningar 
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i min undersökning kan utläsas att det finns en efterfrågan på båda sätten att se 

specialpedagogens handledningssamtal eller samtalspartnerskapet. Med handledning som 

verktyg för att åstadkomma förändring, i Bladinis (a.a.) studie, sökte specialpedagogen 

åstadkomma förändring genom att ge råd och försöka få pedagogerna att se barnets behov. 

Specialpedagogen agerade som expert på området och gav uttryck att kunna mycket om ”barn 

i svårigheter” och den pedagogiska praktiken. Denna beskrivning av specialpedagogens 

funktion kunde även ses hos pedagogerna i den här undersökningen och de kunde även ge 

uttryck för en efterfrågan av den typen av handledning. Pedagogerna efterfrågade tips och råd 

om hur de skulle göra eller hur de skulle komma vidare när de upplevde att de ”kört fast”. 

 

”Man kan ta hjälp och få råd ifrån specialpedagogen. De har läst fler bitar som 

inte jag har gjort.” 

 

”Man behöver lite input ifrån någon utifrån som kan komma med nya idéer.” 

 

Pedagogerna beskrev även specialpedagogen som en person med större kunnande om barn i 

behov av särskilt stöd och om hur barn fungerar i grupper. Specialpedagogen beskrevs ha läst 

mer än de själva och ansågs ha en spjutspetskompetens. Att ha specialpedagogen som ett 

”bollplank” och få nya tankar genom diskussioner var ett annat sätt att se på 

samtalspartnerskapet.  

 

”Specialpedagogen kan hjälpa oss att se med lite andra ögon på de här barnen.” 

 

Att få diskutera och reflektera beskrevs vara berikande för att ge reflekterande tankar som 

utmynnade i nya perspektiv.  I Bladinis (a.a.) studie beskrevs detta sätt att förstå 

specialpedagogens handledningssamtal, där handledning användes som rum för pedagogers 

reflektion och specialpedagogen sökte åstadkomma förändring genom att ställa frågor för att 

stimulera pedagogernas tänkande och stödja deras utforskande av hur problemet kunde 

förstås. I dessa samtal blev specialpedagogen mer expert på att ställa perspektivutvidgande 

frågor. Pedagogerna fick själva reflektera och komma på hur de kunde gå vidare. Båda sätten 

att se handledning kunde ses i pedagogernas beskrivningar men majoriteten av dem var 

utifrån att se handledning som verktyg för förändring. Specialpedagogerna i min 

undersökning gav också uttryck för att pedagogerna visade en efterfrågan av 

specialpedagogerna som samtalspartner.  

 

”Sen kan det vara att de vill ha hjälp, att samtala, att bara bolla frågorna och det 

är inte alltid att jag kanske har några direkta svar.” 

 

”Det är ibland inte så lätt för pedagogerna att tänka lugnt och klokt gällande 

något som upplevs jobbigt eller som ett problem när man har det stressigt och 

även har mycket annat att göra” 

 

Enligt specialpedagogernas beskrivningar kan de då vara till hjälp att bena ut pedagogernas 

tankar för att kunna komma vidare i sina reflektioner. 

 

5.3.3 Individ-, grupp- och organisationsnivå 

Specialpedagogens funktion i förskolan beskrevs på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Individ- och gruppnivå beskrevs av flera pedagoger och specialpedagoger tillsammans 

gällande specialpedagogens funktion vilket kan vara ett tecken på att i förskolan ses dessa 
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indelningar ligga nära varandra. Individ- och gruppnivå presenteras, likt organisationsnivå, 

var för sig i kommande stycken för att synliggöra de olika nivåerna.  

 

Specialpedagogens arbete på individnivå sågs på två olika sätt. Pedagogerna beskrev att det 

kunde handla om att specialpedagogen fanns till för de som enskilda pedagoger och samtalade 

och handledde dem på individnivå.  

 

”Det kan även vara att hon (specialpedagogen) coachar mig som förskollärare 

om jag tycker något är svårt eller har något dilemma, så kan jag bolla det med 

henne. Det är inte alltid lätt att bolla allt med sina kollegor. Man tänker ibland 

ganska lika och behöver ny input, då tycker jag det är jättebra, både i stort och i 

smått. Det finns inget som är för litet eller för stort.” 

 

Att få möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans med någon utanför arbetslaget ansågs 

utvecklande då upplevelsen kunde vara att pedagogerna kunde känna varandra för väl i 

arbetslaget för att diskussionen skulle ges nya dimensioner. Att specialpedagogen kunde se 

vad en enskild pedagog behövde eller hur en enskild pedagog mådde utifrån arbetssituationen 

ansågs vara en god egenskap hos en specialpedagog. Det andra sättet att tolka individnivå var 

utifrån barnet. Framförallt barn i behov av särskilt stöd då pedagogerna beskrev att 

specialpedagogen kunde vara med i verksamheten och observera barnet och omgivningen för 

att göra en kartläggning som sedan ledde till handledning av pedagogerna.  

 

”Hon observerar det här barnet som det gäller då och sitter ner och gör lite 

stödanteckningar, pratar lite extra kanske med det barnet men försöker ändå vara 

med i leken. Någon gång har hon kanske gjort lite extra, inte test men har med 

sig något material för att lyssna eller göra någon extra koll.” 

 

Ibland kunde vissa material användas ”på ett lekfullt sätt” för att exempelvis observera 

barnets språkutveckling och i enstaka fall innebar arbetet på individnivå att specialpedagogen 

arbetade enskilt med ett barn. Pedagogerna beskrev också att specialpedagogen kunde vara 

med vid utvecklingssamtal och även i kontakter med andra professioner vilket flera pedagoger 

uttryckte var ett stöd för dem. 

 

”Sen är hon ju med när vi haft samtal med föräldrarna och tillsammans med 

habiliteringen är hon också med. Det är ett stort stöd i de här mötena.” 

 

Båda dessa sätt att se individnivå, utifrån pedagogen eller barnet, sågs även i 

specialpedagogernas beskrivningar och de poängterade samarbetet med föräldrarna och att de 

dessutom kunde få vara samtalspartner för föräldrarna. På individnivå beskrev även 

specialpedagogerna sitt samarbete med andra professioner som logoped, psykolog, läkare, 

barnsjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut med flera gällande enskilda barn för att 

fortsätta arbetet med vad förskolan kan göra. Ett exempel som gavs var att logoped ofta 

rekommenderar att förskolan använder TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation) vilket då specialpedagogen kan vara engagerad i att det genomförs i arbetet 

med hela gruppen. 

 

”…då har man haft en kontakt med logopeden då och så har jag frågat om det är 

något speciellt som vi skulle kunna göra på förskolan och ofta är det faktiskt 

mer eller mindre tecken vi kan börja med och då gör vi det för hela gruppen då. 
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Då blir det ett särskilt stöd för den enskilda individen men ändå har det gett 

mycket till de andra barnen också.” 

 

Specialpedagogens funktion kan ses både utifrån relationellt och punktuellt perspektiv. 

Arbetet beskrivs ske utifrån att observera vad den enskilda individen saknar som då är ett 

punktuellt perspektiv men återigen att arbetet går ut på att arbeta med hela omgivningen, med 

pedagogerna och gruppen som då kan ses relationellt (von Wright, 2000). 

 

Specialpedagogens arbete på gruppnivå beskrevs också på två olika sätt, nämligen gruppnivå 

som arbetslaget och gruppnivå som barngruppen. Arbetet med arbetslaget beskrevs innebära 

handledning i hur arbetslaget kunde arbeta vidare, att arbeta fram nya arbetssätt, rutiner, 

förändra inne- och utemiljön och även diskutera förhållningssätt.  

 

”Om man ser som en specialpedagog kan man ha nytta av att bara gå in och 

observera hela arbetssättet, grupp också för att man kanske har kört fast eller att 

man behöver lite utmaningar.” 

 

Specialpedagogerna anses av Bladini (2004) ha ett viktigt arbete i att skapa en förändring 

genom att få pedagogerna att reflektera över eget bemötande och handlande gentemot barnen 

för att på så sätt få ett utökat synsätt och se mjöligheter. Alla pedagoger beskrev även att 

specialpedagogen hjälpte dem med lämplig litteratur över något de funderade över eller att 

hon kunde skicka över artiklar eller tips på hemsidor på Internet som hon ansåg vara 

inspirerande och informativa för pedagogerna.  

 

”Kan vara ett stöd för oss i verksamheten med tips på material och det finns ju 

hemskt mycket på Internet som man kan få hjälp av. Hon söker ofta upp olika 

platser som vi kan gå in på och ger också tips om litteratur.” 

 

Specialpedagogen kunde även vara uppdaterad på ny forskning gällande förskolan som hon 

kunde ge pedagogerna vetskap om. Med gruppnivå utifrån barngruppen beskrev pedagogerna 

att det kunde innebära att specialpedagogen observerade gruppen som helhet.  

 

”Hon finns med allmänt i gruppen för det kan vara att man inte fått ihop 

dynamiken i gruppen utan det är lite oro, då kan hon titta på gruppen och vi kan 

få tips hur man gör där.” 

 

Enligt pedagogernas beskrivningar kunde specialpedagogen arbeta med gruppen som helhet 

men även utifrån enskilda barn i förhållande till gruppen. En pedagog uttryckte: 

 

”Hon jobbar ju på individnivå och gruppnivå. Hon ser ju gruppen som en helhet. 

I det stora hela vill hon nog jobba mycket utifrån det, på gruppnivå då.” 

 

Pedagogerna gav också vid upprepade tillfällen beskrivningar av att arbetet genomfördes på 

gruppnivå för att inte vara utpekande mot enskilda barn och samma beskrivning kunde ses i 

specialpedagogernas. Specialpedagogerna beskrev även att arbete på gruppnivå kunde 

innebära att skapa en förståelse i gruppen över att alla individer är olika men majoriteten av 

specialpedagogernas beskrivningar av specialpedagogens funktion på gruppnivå innebar sitt 

stöd till pedagogerna och därav indirekt till barngrupp och barn. En specialpedagog beskrev 

hur man kan göra en god miljö för utveckling och lärande dels genom att anpassa fysiska 

miljön och arbetssätt men också genom förhållningssätt och bemötande. 
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”…och naturligtvis handlar det om förhållningssätt, hur vi är i vårt bemötande 

mot varje barn och vad vi har för människosyn och barnsyn. Har vi en 

människosyn att alla ska ha det så bra som möjligt, så att säga, då fixar sig det 

andra automatiskt. Då får vi en motivation och vilja att förändra. Kärlek känns!” 

 

Enligt Lansheims (2010) avhandling har specialpedagogerna en framträdande önskan om att 

kompensera och hjälpa barn som befinner sig i svårigheter samt att se möjligheter och 

undanröja hinder. 

 

Specialpedagogens arbete och funktion på organisationsnivå upplevdes av ett par pedagoger 

vara svårare att beskriva då de ansåg sig vara oklara över det och inte riktigt veta.  

 

”På organisationsnivå har jag lite svårt att beskriva hur hon arbetar. Hon har ju 

sin arbetsplats på skolan med så det känner jag att jag inte vet.” 

 

I övrigt kunde i pedagogernas beskrivningar utläsas att specialpedagogerna fanns med i 

utvecklingsarbetet, att de fanns med på förskolans planerings- och utvärderingsdagar, kunde 

finnas med på arbetsplatsträffar tillsammans med pedagoger och förskolechef, fanns med i 

utvecklingsarbetet av likabehandlingsplan och kvalitetsarbetet. Andra beskrivningar var att de 

var delaktiga vid ansökan om resursförstärkning i form av extra pedagog och att 

specialpedagogen förde pedagogernas talan ”uppåt i organisationen”.  

 

 

”Det är ju henne, rent ut till organisationen, så är det henne vi vänder oss till när 

vi behöver särskild hjälp med någonting. Om det är behov av resurs eller något 

annat så är det hon som för talan för oss uppåt.” 

 

Några pedagoger beskrev även att specialpedagogen kunde finnas med vid överlämningar till 

skolan gällande barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med rektor/förskolechef har 

specialpedagogen ett ansvar att verksamheten verkligen är till för alla. I ansvaret ligger också 

att utveckla det inre arbetet så att en god lärandemiljö kan erbjudas alla barn och att barnets 

kompetens på bästa sätt kan användas beroende den aktuella verksamhetens behov (Persson, 

2007). Specialpedagogerna beskrev på liknande sätt som pedagogerna sitt arbete och sin 

funktion på organisationsnivå men beskrev dessutom att det innebär en ganska stor del och tid 

av deras uppdrag. I specialpedagogernas beskrivningar kan ses att de även arbetar en del 

kommunövergripande exempelvis vid framtagande av gemensamma planer och de beskriver 

även ett nära samarbete med förskolechefen.  

 

”Mycket tid går åt till att skriva handlingsplaner och pedagogiska utredningar 

och så. Ägnar rätt mycket tid åt det faktiskt, att sätta sig på kammaren och tänka. 

Hur ska vi möta det här barnet? Vad kan vi göra? Sen har vi ju lite det här att 

vara spindeln i nätet när det gäller andra professioner, habiliteringen, logoped 

och bvc-sköterskor, psykolog och så.” 

 

I specialpedagogernas beskrivningar kunde utläsas deras ansvarskännande i samarbetet med 

andra professioner. Enligt Fischbein (2003) kan samverkan och allas olika expertis inom sina 

områden leda till att en helhetsbild skapas och som vidare kan leda till en utvecklande 

lärandemiljö. 
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Att upprätta en handlingsplan kan ses både på organisations- grupp- och individnivå. Alla 

pedagoger beskrev på olika sätt att specialpedagogen var med vid upprättande av 

handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd när det har ansetts behövas en sådan plan med 

kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i 

förskolan (Skolverket, 2005) framskrivs att: 

 

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 uppföljning och utvärderingar tydliggör vilka faktorer som har påverkat 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd och om stödresurserna är adekvata och 

tillräckliga. 

(s.32) 

 

Handlingsplaner upprättades inte på alla barn som specialpedagogen var tillfrågad att 

handleda kring utan då det av specialpedagog och pedagoger ansågs nödvändigt och gjordes 

då i samråd med föräldrar. Några pedagoger beskrev att specialpedagogen gjorde 

handlingsplanen medan andra beskrev att handlingsplanen gjordes tillsammans med 

specialpedagog.  

 

”Vi har gjort en handlingsplan som vi gjort upp tillsammans och som jag som 

ansvarig har fått skriva och hon (specialpedagogen) har tittat på den då.” 

 

”Sen skriver hon ju handlingsplanen också och det är ju ett jättebra stöd för oss 

för det är inte så lätt när man inte gjort det tidigare. Man har inte den vanan 

precis så då brukar hon göra det.” 

 

”Behov av särskilt stöd”, anser Persson (2007 s.156), är ett i grunden pedagogiskt problem 

och bör därför lösas av specialpedagoger och pedagoger tillsammans. Persson (2007) 

beskriver även en risk för ansvarsförskjutning då problematiken kan ses relaterad till 

specialpedagogen. Enligt Palla (2009a) innebär specialpedagogens arbete uppgifter som 

kräver god kompetens och om specialpedagogen får arbeta utifrån intentionerna kan hon eller 

han vara en kompetenshöjare i verksamheten. Specialpedagogen behöver då ges möjlighet att 

stötta arbetslaget till en gemensam fördjupad kompetens för att individualisera och anpassa så 

att barns olikheter kan göras till grundbult för verksamheten.  

 

5.3.4 Önskan om mer tid och precisering av arbetsbeskrivning 

I pedagogernas beskrivningar kunde ses att de var nöjda med hur specialpedagogerna arbetade 

och det de tillförde förskolan men även att några gav uttryck för att de gärna skulle se att mer 

tid skulle läggas på vistelse på förskolorna. Förståelse fanns för att specialpedagogernas tid 

inte kunde räcka för det i den utsträckningen som önskades och att flera förskolor tillhör en 

specialpedagogs ansvar. Några av pedagogerna gav dock uttryck för ett behov av att fler 

specialpedagoger skulle tillsättas för att ge dem större möjlighet att vistas mer tid på varje 

förskola.  

 

”Det skulle vara bra om hon kunde vara lite mer ute på ställena. Det är väl det 

man känner, att hon lär känna alla barnen./…/vara med mer i verksamheten i 

den vanliga vardagen och se hur alla barnen är och hur det ser ut/…/Det skulle 
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bli mer regelbundna samtal med oss också då vi kan ta upp små 

vardagsbekymmer eller inte bekymmer men frågor som dyker upp. Det blir 

kanske att man ventilerar mer såna tankar som man får som man annars kanske 

glömmer bort. Nu fokuserar man mer bara på det viktigaste när hon kommer och 

är en liten stund.” 

 

Enligt några pedagogers beskrivningar skulle mer vistelsetid för specialpedagogen på 

förskolorna kunna ge ännu mer möjligheter att föra pedagogiska diskussioner och undvika att 

samtalen bara handlar om det som anses vara viktigast eller mest akut. Ett relationellt 

perspektiv i det pedagogiska mötet (von Wright, 2000) skulle kunna ses utifrån 

beskrivningarna om önskemål om mer vistelsetid för specialpedagog då hon/han skulle få 

större inblick och förståelse för hela gruppen. Även specialpedagogernas beskrivningar gav 

uttryck för att vilja ha mer tid på förskolorna.  

 

”Jag skulle önska att det fanns mer tid för handledning och mer tid att sitta ner 

och diskutera pedagogiska dilemman.” 

 

I specialpedagogernas beskrivningar kunde även skönjas önskemål om att få en klarare 

precisering över vad olika begrepp i arbetsbeskrivningen innebar för att tydliggöra vems 

ansvar som var vems. Ett begrepp som skolutveckling eller förskoleutveckling beskrevs 

kunna tolkas med olika innebörder och ansvar och kunde därav hamna på ”olika bord” 

beroende på tolkning.  

 

”Ibland är arbetet ganska svårt att veta vad som är mitt arbete och vad som är 

förskolechefens/…/Förskolechefen har också jättemycket att göra och har 

ansträngd tid men ibland blir det så lätt att bli ålagd att det här är faktiskt en 

skolutvecklingsfråga och det kan du jobba med och så blev det mitt bord. Det 

kan jag önska att det fanns ännu mer finare silning där./…/Ibland är vårt 

uppdrag lite svårt att sätta fingret på vad det är. Det är inte så fyrkantigt.” 

 

Beskrivningarna visar på att specialpedagogerna ibland upplevde att de fick ansvarsuppgifter 

som de inte tyckte tillhöra specialpedagogens samt att det kan tolkas olika vad som är 

specialpedagogens uppdrag. Den specialpedagogiska yrkesrollen är svår att definiera, enligt 

Lansheim (2010). I hennes avhandling visade resultatet att uppdraget tolkades mer utifrån 

egna tidigare yrkeserfarenheter och förförståelse än utifrån examensordningen. Även Bladini 

(2004) påvisar i sin avhandling att specialpedagogerna själva har svårt för att definiera sin 

yrkesroll, vilket Bladini (a.a.) tolkar som en avsaknad av tydligt yrkesspråk. Resultatet av min 

undersökning visar även att andras tolkningar av specialpedagogens yrkesroll påverkar 

specialpedagogens uppdrag och funktion i förskolan. 

 

 

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att föra en diskussion kring metodval. Därefter kommer jag i 

resultatdiskussionen lyfta fram några trådar utifrån undersökningens resultat och analys. 

Avslutningsvis pekar jag på några intressanta frågor för vidare forskning och några tankar 

som väckts som olika yrkesutövare som arbetar i och kring förskolan skulle kunna reflektera 

över. 
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6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetets syfte är att få ökad förståelse och belysa hur pedagoger och 

specialpedagoger resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion. Den hermeneutiska ansatsen med syfte att förstå något, att tolka 

människors handlingar och att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel 

(Bryman, 2011) har stämt väl med examensarbetets syfte. 

 

En kvalitativ semistrukturerad intervju ger möjlighet att fördjupa med kompletterande frågor 

och intervjupersonen kan utforma svaren fritt på sitt eget sätt, vilket var anledningen till mitt 

val. Att intervjua är en konst blev min upptäckt under denna tid och något som arbetas upp 

med erfarenhet. Vid transkriberingen av intervjuerna dök nya fördjupande frågor upp som inte 

hade slagit mig vid intervjutillfället och likaså är intervjuandet en balansakt av att inte trampa 

på tårna och ifrågasätta alltför mycket utan skapa en tillitsfull relation. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är intervjun social och intersubjektiv och kunskapen skapas i interaktionen 

mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

 

Jag gjorde ett val att göra enskilda intervjuer för att kunna nå ut till ett större antal förskolor 

då min föreställning var att det skulle vara svårare att få till fokusgrupper på ett flertal olika 

förskolor inom tidsramen för examensarbetet. På en av förskolorna önskade två pedagoger 

vara med vid intervjutillfället och lärdomen från detta tillfälle var att det är givande att sitta 

fler vid ett intervjusamtal. De båda pedagogerna kompletterade varandra i sina beskrivningar 

och när den ena pratade funderade den andra. Fokusgruppsamtal kan exempelvis ha nackdelar 

med svårigheter att analysera data som man får in och det kan finnas problem med 

gruppeffekter som att tystlåtna inte får komma till tals eller att åsikter som en deltagare sitter 

inne med kanske inte kommer fram på grund av majoritetens tryck (Bryman, 2011). 

Erfarenheter utifrån detta examensarbetes metodval skulle i framtida liknande undersökningar 

kunna leda till ett val av att intervjua ett par personer vid samma tillfälle för att skapa en 

lugnare miljö och att undvika känslan av att bli förhörd. 

 

Intervjusamtalen med pedagogerna och specialpedagogerna gav en bild av mina 

undersökningsfrågor och var inspirerande. Intervjupersonerna var positiva till att bli 

intervjuade även om någon visade en viss tveksamhet vid förfrågan. Intervjupersonerna 

berättade och beskrev personligt med inlevelse och det kunde märkas att mina 

forskningsfrågor var områden som berörde dem. En reflektion som jag gjort efter utförd 

undersökning var över det faktum att jag i form av blivande specialpedagog kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om en annan profession 

intervjuat. Jag försökte undvika detta innan intervjuerna genom att markera att det inte fanns 

några svar som var rätt eller fel. Valet av ämne och hur det presenteras innebär dock en 

påverkan och trots att jag försökte hålla en neutral och objektiv ställning blev jag medveten 

om att jag skickade ut signaler till intervjupersonerna. Det kunde innebära att jag nickade, 

hmm:ade, antecknade. Förhoppningsvis påverkade inte detta intervjun för mycket utan att det 

gav en signal om intresse från min sida.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna avslutande del lyfter jag fram och diskuterar några trådar utifrån undersökningens 

resultat och analys.  

 

Utifrån examensarbetets frågeställningar har resultatet grupperats och analyser har gjorts av 

det som framkom. Några av beskrivningar var väntade som att specialpedagogik skulle 

kopplas till att handla om barn som var i behov av särskilt stöd. Andra beskrivningar 
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förvånade däremot exempelvis att specialpedagogik skulle kopplas till en person så att till och 

med svaret på frågan vad specialpedagogik är kunde bli, en person med mer kompetens.  

 

Pedagogerna och specialpedagogerna ansåg att det var svårt att beskriva och gav flera 

förklaringar på vad specialpedagogik är, vilket kan ha sin förklaring i att specialpedagogik 

gränsar till andra kunskapsområden som medicin, psykologi, sociologi och teknik (Björck-

Åkesson, 2009, Nilholm, 2005) och beskrivs som tvärvetenskaplig. Vilka barn som ansågs 

vara i behov av stöd beskrevs av pedagoger och specialpedagoger kunna vara alla barn och av 

olika orsak. Det beskrevs kunna innebära kortvarigt stöd eller mer långvarigt. I pedagogernas 

och specialpedagogernas beskrivningar om hur barns utveckling dokumenterades framkom att 

de ville lyfta fram det positiva och visa på varje enskilt barns utveckling utan att jämföra. Vid 

diskussion och reflekterande från pedagoger och specialpedagoger om hur det framkom vilka 

barn som sågs vara i behov av särskilt stöd beskrevs att det är pedagogerna eller föräldrarna 

som avgör vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan innebära att pedagogerna eller 

föräldrarna observerat att något avviker eller ser annorlunda ut mot bilden av hur det brukar 

vara, vilket kan ses som ett tecken på att utvecklingspsykologin fortfarande finns i förskolan 

(Palla, 2011). Min reflektion är att en anledning till att detta sätt att se på barns utveckling 

fortfarande finns i förskolan och särskilt gällande specialpedagogik och barn i behov av 

särskilt stöd, kan ha en bidragande faktor i samarbetet med andra yrkeskategorier som tillhör 

landstinget såsom exempelvis psykolog, logoped och barnsjuksköterskor. Inom dessa yrken 

följs ofta barns utveckling i förhållande till en åldersadekvat utveckling. Enligt mina 

funderingar är det för specialpedagogen och pedagogerna i förskolan av vikt att se hur olika 

yrkesgrupper kan komplettera varandra gällande barn som av olika anledningar och av längre 

eller kortare karaktär befinner sig i svårigheter och vad det innebär i olika miljöer. Med en 

anpassad omgivning behöver inte ett barn vara i behov av särskilt stöd, vilket en av 

specialpedagogerna uttryckte som följande: 

 

”Pedagogernas och omgivningens förhållningssätt, vilja, inställning och 

motivation att göra vår förskola till en förskola för alla avgör vem som är i 

behov av särskilt stöd.” 

 

Ytterligare en avgörande faktor som framkom i undersökningen var förutsättningarna i form 

av antal barn i grupperna, personaltäthet och ekonomisk satsning från politiskt håll vilket sågs 

påverka grundförutsättningarna för att göra ett bra arbete för alla barn i förskolan. Politiska 

viljeriktningar och ideologiska värderingar präglar politiska resonemang och beslut vilket får 

implikationer om vilken förskola vi vill ha och som sedan kan ses i form av styrande 

dokument (Palla, 2009b). ”En förskola för alla” kräver grundförutsättningar som barnantal i 

förhållande till vad pedagogerna ser sig räcka till för. Skapas inte grundförutsättningarna för 

att göra en bra förskola för alla riskerar antalet barn som hamnar utanför ”ramen” att öka 

vilket kan ge följder i andra delar av samhället.  

 

Pedagogerna och specialpedagogerna beskrev specialpedagogik i förskolan som stort och 

smått och gav en bild av att specialpedagogik kunde handla om olika nivåer som individ, 

grupp och organisation. De förändringar, åtgärder eller insatser som gjorde att pedagogerna 

förändrade sitt arbetssätt, förhållningssätt, inne- och utemiljö, rutiner och innehåll i samråd 

med specialpedagogen innebar specialpedagogik och det kunde innebära olika mellan olika 

avdelningar. Det kunde även innebära förändring av förutsättningar med hjälp av förstärkning 

av resurs i form av en extra pedagog. Det som gick inom ramen för ”vanliga pedagogiken” på 

en avdelning kunde på en annan avdelning få formas fram tillsammans med specialpedagog. 

När den ”vanliga pedagogiken” inte ansågs räcka till kan här ses vara en individuell eller 
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arbetslagets upplevelse. Specialpedagogens funktion kunde också i undersökningen ses stå i 

relation till det som ansågs vara specialpedagogik och genomfördes i samarbete med henne 

genom två olika sätt som kan jämföras med Bladinis (2004) två sätt att förstå handledning: 

handledning som verktyg för att åstadkomma förändring för barn och handledning som rum 

för pedagogers reflektion. Vid handledning som verktyg ses specialpedagogen vara en expert 

på barn i behov av särskilt stöd och pedagogerna efterfrågade tips och råd vilket kunde ses 

finnas en efterfrågan av i min undersökning. Pedagogerna vill ha svar och hjälp med hur man 

ska göra. Det finns en risk att som specialpedagog hamna i vad jag skulle vilja kalla 

”tipsfällan” och endast tillmötesgå pedagogernas efterfrågan men som specialpedagog ingår 

det även att utmana och vända upp och ner, vrida och vända på tankarna för att kunna ge 

möjligheter att se ur andra perspektiv. Handledning som rum för pedagogers reflektion är ett 

sätt att förstå handledning då specialpedagogen mer agerar som expert på att ge 

perspektivvidgande frågor som får pedagogerna själva att reflektera och leda tankarna framåt 

hur det upplevda problemet eller funderingen i verksamheten kan förstås. Att vara en 

lyssnande specialpedagog och tillvarata pedagogernas kunskaper och erfarenheter anser jag 

vara en bra utgångspunkt för att få tillstånd ett gott samarbete och enligt mina funderingar kan 

det finnas en vinst i att stötta pedagogerna med perspektivvidgande frågor som för deras eget 

reflekterande framåt. Det egna reflekterandet skapar nya tankar och infallsvinklar på det 

upplevda problemet eller funderingen och leder till att de nya tankarna ”ägs” av pedagogerna 

vilket även kan leda till att de nya tankarna faller i bättre jord. Tipset eller idén ägs inte av 

specialpedagogen utan de nya tankarna är egna. Om man som individ ges förutsättningarna att 

förstå, acceptera och se sammanhangen i livet så känner man slutligen meningsfullhet som ger 

en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Handledning ger även specialpedagogen ett 

ansvar. Det handledande samtalet kan i samtal mellan pedagoger och specialpedagoger bidra 

både till att såväl vidga synen på specialpedagogisk verksamhet som att befästa ett 

individperspektiv på området, då barnet ses mer som bärare av problematiken (Bladini, 2004).  

 

6.2.1 Pedagogiska dilemman/överväganden 

Förskolan är sedan 1998 den första länken i utbildningssystemet och en av anledningarna till 

överförandet till utbildningssystemet var att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag 

(Skolverket, 2008). Även om inte förskolan har mål som måste uppnås för varje individ vid en 

viss tidpunkt så skapar förskolans styrdokument krav och överväganden som förskolan ställs 

inför. Genom resultatet av beskrivningarna som pedagogerna och specialpedagogerna givit 

kring specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogens funktion, kan 

förskolan ses stå inför ett antal olika dilemman eller överväganden gällande dessa områden, 

som verksamheten är tvungen att förhålla sig till. En liknelse kan dras till Nilholms (2007) 

dilemmaperspektiv då det inte finns något rätt eller fel utan det handlar mer om att kritiskt 

undersöka hur olika sätt fungerar. Enligt Wikipedia innebär begreppet dilemma i vanligt 

språkbruk en valsituation där båda alternativen är ogynnsamma eller dåliga 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Dilemma). Så som jag ser på resultatet som framkommit 

behöver det inte innebära att båda valen är dåliga men det innebär att något får stryka på foten 

beroende av val som tas eller görs. Därav har jag valt att även benämna dilemma med 

övervägande. Likaså kan en jämförelse göras med von Wrights punktuella och relationella 

perspektiv. Beroende på vilket perspektiv pedagoger och specialpedagoger har väger den ena 

eller andra sidan tyngst. Några exempel som framkom genom pedagogerna och 

specialpedagogernas beskrivningar är dessa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dilemma
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Figur 4 Dilemma-våg 

 

Första dilemmat/övervägandet innebär att pedagogerna och även specialpedagogerna behöver 

göra ett övervägande och ett val gällande, å ena sidan, att barn ska få utvecklas i sin egen takt, 

att se det positiva hos varje barn och varje barns utveckling samt se att alla barn utvecklas 

olika. Skolinspektionen (2011:10) beskriver att läroplanen för förskolan inte innehåller 

normer eller mål för vad det enskilda barnet ska ha uppnått vid olika tidpunkter. Å andra sidan 

gav pedagogerna uttryck för svårigheten att avgöra när kontakt skulle tas med exempelvis 

specialpedagog, då pedagogerna själva eller föräldrarna kände sig oroliga eller otillräckliga 

gällande ett barn. Enligt Palla (2009c) framhåller forskning alltmer vikten av tidiga insatser 

för barn i behov av särskilt stöd men att det inte finns några klara uppgifter om hur stödet ska 

formuleras. Detta gör att pedagogerna tvingas förhålla sig till dilemmat eller övervägandet 

mellan att barnen ska få utvecklas i sin egen takt och att det kan vara av vikt att upptäcka barn 

som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd och att tidiga insatser skulle kunna vara 

gynnsamt.  

 

Dilemma eller övervägande nummer två som kunnat urskiljas i pedagogerna och 

specialpedagogernas beskrivningar innebär att pedagogerna får förhålla sig till två olika 

framskrivningar i läroplanen Lpfö 98. Den första av framskrivningarna är att pedagogerna, 

med förskollärare som ansvarig, ska genomföra ett arbete så att barnen stimuleras och 

utmanas inom en rad olika områden. Den andra framskrivningen pedagogerna ska förhålla sig 

till är att de ska ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag” (Skolverket, 2010, s. 11). Genom dessa olika framskrivningar ses en skillnad på 

vanligt stöd, stimulans och utmaning med att pedagogerna också ska ses ge extra och lite mer 

krut på vissa där den vanliga pedagogiken inte räcker till som kan jämföras med Perssons 

(2007) beskrivning av specialpedagogikens funktion då specialpedagogiska insatser ses som 

avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka till. Pedagogerna tvingas 

förhålla sig till å ena sidan vad som innebär ”vanligt stöd och stimulans” och å andra sidan 

vad som innebär ”särskilt stöd och stimulans”. En specialpedagog beskrev att detta kan 

1. Utvecklas i sin egen takt. 

2. Stimulera och utmana 
barnets utveckling och lärande. 

3. En förskola som ej utpekar 

och kategoriserar. 
4. Specialpedagogen som 

stöttar och förbättrar 

verksamheten till en förskola 

för alla. 

1. Tidig upptäckt. 

2. Stimulans och särskilt stöd 
till dem som befinner sig i 

svårigheter. 

3. En förskola som tvingas 
kategorisera. 

4. Specialpedagogen som gör 

att ansvaret förskjuts. 
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innebära olika mellan olika arbetslag gällande vad som anses vara ett barn i behov av särskilt 

stöd, då det beskrevs att det är pedagogerna och omgivningens förhållningssätt, vilja, 

inställning och motivation som avgör vem som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Utöver 

dessa två olika överväganden som pedagogerna behöver förhålla sig till inger även 

undersökningens resultat en annan dimension i detta dilemma, nämligen särskilt stöd i 

förhållande till pedagogerna. Är det barnet som är i behov av särskilt stöd eller är det 

pedagogerna? 

 

Det tredje dilemmat eller övervägandet som pedagoger och specialpedagoger är tvungna att 

förhålla sig till är å ena sidan en förskola som inte vill göra utpekanden av barn och 

kategoriseringar och å andra sidan en förskola som tvingas till att kategorisera. En förskola 

som inte vill utpeka och kategorisera kunde ses i beskrivningar som pedagoger och 

specialpedagoger gjorde gällande dokumentation om varje enskilt barns utveckling då 

pedagogerna enbart dokumenterar det enskilda barnets utveckling i förhållande till sig själv. 

Pedagogerna gjorde även i sina beskrivningar klart att om specialpedagogiska åtgärderna eller 

förändringar skulle ske gjordes det på gruppnivå i hela gruppen. Specialpedagogen kunde vara 

till stöttning för dem angående ett enskilt barn men förändringarna eller åtgärderna skulle ske 

i arbetet med gruppen som helhet. Specialpedagogerna förklarar i undersökningen 

specialpedagogik med förändringarna och åtgärderna som behöver göras i verksamheten. 

Förskolan ska anpassas till alla barn i verksamheten, inte tvärtom. Detta beskrivs även i 

Salamancadeklarationen (2006). Där poängteras att den sunda pedagogikens välprövade 

principer ska komma alla barn tillgodo och utgå från att skillnader mellan människor är 

normalt. Utifrån det måste följaktligen inlärningen anpassas till barnet snarare än att barnet 

ska anpassa sig till en i förväg fastställt antagande om inlärningsprocessens takt och natur 

(Svenska Unescorådet, 2006). För att pedagogerna ska kunna få stöttning av specialpedagog 

när de känner att den vanliga pedagogiken inte räcker till, utan de upplever ett behov av 

specialpedagogisk stöttning för att kunna anpassa verksamheten så att den ska komma alla 

barn tillgodo, finns å andra sidan av dilemma/övervägande nummer tre ännu ett övervägande 

att förhålla sig till. Enligt sekretesslagen (SFS 2009:400) kan specialpedagog handleda och 

stötta ett arbetslag eller enskilda pedagoger om det handlar om generella problem eller 

frågeställningar i arbetet med hela barngruppen. Upplever pedagogerna däremot att de är i 

behov av specialpedagogisk stöttning utifrån ett enskilt barn tvingas pedagogerna till en 

kategorisering i och med att de inte får lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållande 

om inte samtycke har givits av föräldrarna (a.a.). Dilemmat/övervägandet innebär att 

förskolan ska göras till en förskola som passar alla och pedagogerna vill arbeta utifrån 

gruppen och inte segregera och gå undan med någon men ändå tvingas pedagogerna förhålla 

sig till att det måste till en kategorisering eller utpekande vid förfrågan om samtycke från 

föräldrarna gällande ett behov av att koppla in en specialpedagog för att förskolan ska kunna 

utformas på bästa sätt för deras barn. 

 

Övervägande nummer fyra kan utifrån mina funderingar över undersökningens resultat ses att 

specialpedagogens funktion i förskolan kan leda åt två håll. Specialpedagogik som begrepp 

skrevs för första gången in i styrdokument för förskolan under 1990-talet (Socialstyrelsen, 

1991) och specialpedagogens inträde i förskolan kan ses som relativt ny och det finns en 

tradition i förskolan att möta alla barns olikheter. Skapar då specialpedagogens närvaro en 

ansvarsförskjutning och har en utpekande funktion eller är specialpedagogens inträde i 

förskolan avgörande för att majoriteten av pedagogernas beskrivningar innefattade en 

efterfrågan om handledning till pedagogerna och ett genomförande av specialpedagogiska 

åtgärder i hela gruppen? Exempel kunde ses i undersökningen där pedagogerna förlitar sig på 

specialpedagogens ”spjutspetskompetens” och specialpedagogen som person och även i 
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beskrivningar av att det var specialpedagogen som skrev handlingsplanen för barn i behov av 

särskilt stöd. Exempel kunde även ses i beskrivningar där specialpedagog arbetade enskilt 

med barn gällande tal- och språkutveckling. Kan effekten av specialpedagog i förskolan bli att 

pedagogerna förlitar sig för mycket på specialpedagogen och leder specialpedagogens 

existens till att pedagoger lokaliserar barn som upplevs vara i behov av särskilt stöd mer och 

oftare än om det inte hade funnits tillgång till en specialpedagog? Å andra sidan var 

majoriteten av beskrivningarna i undersökningen angående efterfrågan av handledning till 

pedagogerna gällande barn som de var oroliga över eller ansåg att den vanliga pedagogiken 

inte räckte och behövde nya infallsvinklar och vidga sina perspektiv. Pedagogernas 

beskrivningar innebar att specialpedagogen fanns för pedagogerna och att det var de som 

behövde stöttning för att i sin tur ändra om i verksamheten så att det gagnade alla barn. Palla 

(2009a) anser att specialpedagogik handlar om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter så att 

alla människor kan vara delaktiga i den gemenskap som vårt demokratiska samhälle innebär 

och strävar efter. Där alla är betydelsefulla, har något att bidra med och kan känna 

tillhörighet. Därav vill hon karaktärisera specialpedagogiken som möjligheternas pedagogik. 

 

Specialpedagogens funktion i förskolan innebär, enligt mina funderingar, att 

specialpedagogen måste överväga vart den ska leda, vilket kräver en aktiv, medveten tolkning 

av uppdraget.   

 

6.2.2 Utifrån punktuellt och relationellt perspektiv 

Pedagogernas och specialpedagogiska beskrivningar om specialpedagogik, barn i behov av 

särskilt stöd och specialpedagogens funktion har givit information som kan ses med tolkning 

utifrån von Wrights (2000) punktuella och relationella perspektiv, som är två positioner av 

perspektiv på det pedagogiska mötet. Utifrån ett punktuellt perspektiv ser pedagogen barnen 

som slutna vilket då innebär att barnet ses vara en mängd subjekt som kan bestämmas utifrån 

historiska, sociala, biologiska eller psykologiska faktorer. Utifrån det punktuella perspektivet 

ser pedagogerna barnet i förhållande till en idealbild och behovet ses individuellt (a.a.). Detta 

sätt att se på barnet och det pedagogiska mötet kunde ses i pedagogernas och 

specialpedagogernas beskrivningar om hur och när barn upplevs vara i behov av särskilt stöd. 

Det kunde då beskrivas att barnet kunde behövas ”hämtas upp” eller att något som ”avviker 

eller ser annorlunda ut” har observerats. Hänvisningar kunde också ses till åldersadekvat 

utveckling även om det inte förekom någon dokumentation gällande vad barn skulle kunna 

vid olika åldrar. Hänvisningar gavs till pedagogers egen kunskap, erfarenhet och 

beskrivningar av att om man arbetat ett antal år får man en bild av hur det kan se ut. Ett 

normativt och punktuellt sätt att se på barn kan i dessa beskrivningar ses. Likaså kan ett 

punktuellt perspektiv ses i de beskrivningar där specialpedagog arbetade enskilt med ett barn, 

vilket i och för sig även beskrevs förekomma sällan. Utifrån ett punktuellt perspektiv ska 

bristerna hos individen finnas för att kunna åtgärdas. Resultatet visar att det i pedagogernas 

och specialpedagogerna beskrivningar av examensarbetets centrala frågeställningar finns ett 

perspektiv där barn ses i förhållande till en idealbild eller en normativ förväntad utveckling, 

särskilt när det handlar om upplevelsen om vilka barn som ses vara i behov av särskilt stöd. 

Det speciella uppstår i relation till förskolans krav, förhoppningar, förväntningar och 

föreställningar, enligt Palla (2011) och hon framskriver förskolan som den samhälleliga 

institution som har makten att definiera vem som ska komma att betraktas som speciell.  

 

Utifrån ett relationellt perspektiv ser pedagogen barnet som öppen och människor betraktas i 

relation till varandra. I det relationella perspektivet uppfattar pedagogen barnet som ett vem 

inte ett vad (von Wright, 2000, s. 184) och pedagogen pendlar mellan sitt eget och barnets 

perspektiv utöver kunskapsutveckling till barnets identitet och ser även till 
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socialisationsprocessen. Relationellt perspektiv innebär dubbelsidigheten och innebär en 

annan synvinkel än punktuellt inte en motsats (a.a.). Detta sätt att se på barnet och det 

pedagogiska mötet kunde ses i pedagogerna och specialpedagogernas beskrivningar av 

genomförande av de specialpedagogiska åtgärderna eller förändringarna som gjordes i 

verksamheten. De beskrev att de genomförde förändringarna och arbetet i hela gruppen för att 

alla skulle känna sig delaktiga och ingen skulle uppleva sig utanför eller annorlunda. De 

delade in barnen i mindre grupper för att skapa större möjligheter för socialt samspel. Det 

relationella perspektivet kunde ses i beskrivningar att pedagogerna upplevde att de behövde 

handledning för att utveckla sig själva, sitt arbetssätt, vidga sina perspektiv för att se på det 

upplevda problemet eller ett enskilt barn med nya ögon. Framförallt kan pedagogernas 

beskrivningar om att utgå från barnets intresse tolkas som ett pedagogiskt möte utifrån ett 

relationellt perspektiv. Pedagogerna och specialpedagogerna beskrev betydelsen av att utgå 

från något som barnet är intresserad av för att på det viset motivera och stimulera barnet till 

att finna ny kunskap eller nya förmågor vilket kan tolkas vara ett sätt för pedagogen att pendla 

mellan barnets och sitt perspektiv. Barnet ses då som ”någon” och det handlar inte enbart om 

vad barnet kan och inte. Att anpassa förskolan efter de barn som finns där och göra förskolan 

till en plats där det finns meningsfulla sysslor är en annan beskrivning som kan ses utifrån ett 

relationellt perspektiv då även detta innebär att pedagogerna måste inta barnet/barnens 

perspektiv. Hur de pedagogiska rummen är planerade avgör om barn passar in eller avviker, 

enligt Nordin-Hultman (2009). I hennes studie påvisar hon betydelsen av att skapa 

meningsfullhet i miljön kring barnen och om rummen är planerade och rustade för barns 

olikheter. Förhållningssätt och bemötande beskrevs av några pedagoger och specialpedagoger 

vara viktiga för hur barnet agerar och uppfattas och von Wright beskriver att i ett relationellt 

perspektiv ses människor vara i vardande, människan blir till i mötet. Barnet ses delvis som 

ett enskilt subjekt men den öppna människan ses som kontinuerligt intersubjektiv (a.a.). En 

parallell kan här dras till Goffman (2001) som beskriver att nedvärderande och 

stigmatiserande attityder och reaktioner i omgivningen liksom hur individen svarar upp mot 

detta kan leda till att individen blir marginaliserad, stigmatiserad och den sociala mening som 

tillskrivs en individ kan bli en självuppfyllande profetia.  

 

I pedagogernas och specialpedagogernas beskrivningar kunde ses att åtgärder som 

genomfördes på gruppnivå kunde ses på två olika sätt. Framförallt kunde dessa olika sätt att 

se på åtgärderna skönjas vid situationer där svårigheter i samspel mellan barn på olika vis 

reflekterades. Dessa båda sätt att se på specialpedagogik kan ges en beskrivning utifrån 

Karlsudds (2011) förklaringar av den vida respektive snäva verksamheten. Det första sättet att 

se specialpedagogiska åtgärder var att åtgärderna var för att alla ska fungera tillsammans. 

Detta sätt att beskriva specialpedagogiska åtgärder kan ses utifrån Karlsudds (2011) 

perspektiv med förklaringen den vida verksamheten där verksamheten anpassas efter 

individen eller individerna som finns i verksamheten. Det andra sättet att se på 

specialpedagogiska åtgärder i undersökningen var att åtgärderna skulle leda till att barnet ska 

fungera bättre tillsammans med de andra. Det här sättet att beskriva åtgärder blir mer 

kompensatorisk då åtgärden ses utifrån att få barnet att passa in i miljön vilket kan kopplas till 

den snäva verksamheten (Karlsudd, a.a.). Dessa olika sätt kan också ses utifrån ett punktuellt 

respektive relationellt perspektiv där det i den första beskrivningen att se åtgärderna för att 

alla ska fungera tillsammans kan tolkas relationellt medan i den andra beskrivningen ses 

åtgärden leda till att barnet kan fungera bättre med de andra vilket å andra sidan kan tolkas 

mer punktuellt.  
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Punktuellt perspektiv   Relationellt perspektiv 

           
Figur 5. Pendling mellan punktuellt och relationellt perspektiv 

 

Sammanfattningsvis kan både specialpedagogers och pedagogers beskrivningar om 

specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och specialpedagogens funktion ses pendla 

mellan de olika perspektiven även om pendeln stannar längre tid vid det relationella 

perspektivet men åker med jämna mellanrum tillbaka till det punktuella. Kan 

specialpedagogikens tvärvetenskaplighet vara en förklaring till varför pedagogernas och 

specialpedagogernas beskrivningar ger en bild av resonemang ur både punktuellt och 

relationellt perspektiv?  

 

6.3 Pedagogiska implikationer 

Syftet med detta examensarbete har varit att få ökad förståelse och belysa hur pedagoger och 

specialpedagoger resonerar om specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogens funktion i förskola och jag har fokuserat på hur pedagoger och 

specialpedagoger beskriver dessa områden. De slutsatser jag kan dra av examensarbetet är att 

förskolan ses ha ett antal olika dilemman/överväganden att förhålla sig till och likt Nilholms 

(2007) beskrivning av dilemmaperspektivet, innebär det att pedagogerna och 

specialpedagogerna kritiskt måste undersöka hur olika sidor av dessa dilemman/överväganden 

fungerar och vad de olika vågskålarna innebär för verksamheten och för barnen. För att göra 

ett gott pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete krävs ett kritiskt granskande som leder till 

en verksamhet med genomtänkta överväganden.  

 

Att kritiskt granska dessa olika dilemman/övervägande för mig vidare till handledningens och 

samtalspartnerskapets betydelse för det specialpedagogiska arbetet i förskolan. Handledning 

och samtalspartnerskap kan medverka till att pedagogerna upplever meningsfullhet och 

hanterbarhet i sitt uppdrag. Genom undersökningen har jag kunnat se att reflektion, samtal, 

diskussion och möjligheten till denna typ av samtal med en specialpedagog som ansågs ha 

djupare kompetens och som även kunde bidra till vidgade perspektiv, värdesätts och ses ha en 

viktig del i förskolans möjlighet till förbättring, förändring, utveckling och strävan att kunna 

bli en förskola för alla. 

 

I förskolans verksamhet sågs pendeln växla mellan ett punktuellt och ett relationellt 

perspektiv gällande de undersökta områdena. Pedagoger och föräldrar kunde ses 

uppmärksamma barn som av olika skäl ansågs vara i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogen har där ett stort ansvar, dels att få en bra relation och föra en bra dialog med 

föräldrarna men även att föra en dialog med pedagogerna. Samtal och reflektioner kan bidra 

till att vidga synen på specialpedagogisk verksamhet men kan också befästa ett punktuellt 

perspektiv. Detta medför att specialpedagogen ges ett ansvar att tillsammans med 

pedagogerna få pendeln att stanna längre tid vid det relationella perspektivet. 
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En förutsättning som pedagogerna och specialpedagogerna poängterade för att kunna 

förverkliga en verksamhet som är anpassad för alla sågs i barnantalet i grupperna. Idag ansågs 

barnantalet vara för högt och det beskrevs vara svårt att genomföra en verksamhet med den 

kvalitet som önskade kunna ges. Specialpedagoger och pedagoger arbetade med att anpassa 

efter de förutsättningar som idag finns och de förändrade miljöer, rutiner, arbetssätt och 

delade i mindre grupper men beskrev också att detta var svårt att genomföra över hela dagen 

på grund av yttre förutsättningar som lokaler, personaltäthet mm. Ses detta i ett längre 

perspektiv kan möjligtvis pedagogiska slutsatser dras att ”som man sår, får man skörda”. 

 

6.4 Framtida forskning 

Funderingar som vuxit fram under examensarbetets gång är att i min studie har jag valt att 

undersöka hur pedagoger och specialpedagoger beskriver specialpedagogik, barn i behov av 

särskilt stöd och specialpedagogens funktion. Dessa yrkesgrupper arbetar nära och direkt med 

verksamheten med barnen och mina tankar har gått till att det vore intressant att ta ett steg 

längre ifrån. En fortsättning på min undersökning skulle kunna vara att undersöka hur 

förskolechefer, skolchefer och politiker beskriver specialpedagogik i förskolan. Detta skulle 

kunna resultera i en jämförelse med pedagogerna och specialpedagogernas beskrivningar. Vad 

innebär specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd i förskolan för dessa olika 

yrkesgrupper och folkvalda politiker i barn- och utbildningsnämnden? Har de inblick och 

förståelse för den verksamhet de beslutar över? 

 

En annan vinkling som skulle kunna vara en fortsättning på min undersökning är utifrån 

föräldrarnas perspektiv. Hur ser de på specialpedagogik i förskolan? Vilka förväntningar har 

de på specialpedagogen? Vad har de för förväntningar på verksamheten och pedagogerna? I 

detta examensarbetets resultat beskrev pedagogerna och specialpedagoger att det var av vikt 

att ha en god relation och samarbete med föräldrarna. Det beskrevs även att det kan vara en 

ansträngande situation för föräldrarna om de börjar få funderingar över att deras barn kanske 

inte är som alla andra. Denna process tar ofta sin start i förskolan och min fundering är att det 

skulle vara intressant att intervjua föräldrar gällande hur de har upplevt tiden i förskolan och 

det stöd de fått där.  
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7.1 Missivbrev, Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Anna Hellsaeus 

576 31 Sävsjö 

 

Information om slutarbete gällande specialpedagogik i förskolan. 

 

Hej! 

Jag är förskollärare och studerar till specialpedagog vid Linnéuniversitetet, Institutionen för 

pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. I utbildningen ingår att göra ett slutarbete med 

inriktning specialpedagogik och mitt arbete handlar om specialpedagogik och 

specialpedagogens funktion i förskolan.  

 

Min upplevelse under utbildningens gång är att det inte finns lika mycket litteratur och 

forskning om specialpedagogik i förskolan som för skolan och därav är mitt syfte i slutarbetet 

att fördjupa mig i hur det ser ut i förskolan och få en bild av hur pedagoger och 

specialpedagoger beskriver specialpedagogik och specialpedagogens funktion i förskolans 

värld.  

 

Min förhoppning med arbetet är att resultatet ska ge ökad förståelse i samarbetet mellan 

pedagoger i förskolan och specialpedagoger. 

 

Min metod för att få kunskap om min frågeställning är att genomföra intervjuer med 

pedagoger och specialpedagoger. Deltagande i denna studie är naturligtvis frivilligt, vilket 

innebär att man själv beslutar om sitt deltagande, men också att man har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan. Dessutom garanteras att det så kallade konfidentialitetskravet är 

uppfyllt. Detta innebär i praktiken att deltagare inte ska kunna identifieras i arbetet samt att 

deltagare ska kunna vara säkra på att uppgifter som rör den enskilde hanteras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Det är oerhört värdefullt att få ta del av dina erfarenheter och kunskaper och är därför mycket 

tacksam för att du vill delta. Om du vill ha mer information om slutarbetet kan du ringa eller 

maila mig. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Hellsaeus 

xxx@xxx 

xxxx-xxxxx 
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7.2 Intervjuguide, Bilaga 2 

Intervjun är uppdelad i tre huvudområden eller huvudfrågor och intervjuguiden innehåller 

även del-frågor som kan vara till hjälp och få olika vinklingar av huvudfrågorna. Del-frågorna 

kan vara ett stöd och användas om de skulle behövas i den semistrukturerade intervjun. 

 

Frågor till pedagoger 

  

1. Vad är specialpedagogik? 

- Vad är det för skillnad på pedagogik och specialpedagogik? 

- När och hur behövs specialpedagogik? 

- För vilka barn behöver man specialpedagogik? 

 

2. Vad innebär barn i behov av särskilt stöd?  

- Vilka barn är barn i behov av särskilt stöd/ barn i svårigheter? 

- Hur kan förskolan ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag” (Lpfö-98)? (organisation, grupp, individ) 

- Vad innebär särskilt stöd? 

- När känner ni att ni inte räcker till? 

- Vad innebär en ”god miljö för utveckling, lek och lärande för barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling”? (Lpfö-98) (organisation, grupp, individ) 

- Hur beskriver du skillnaden mellan formuleringarna ”barn i behov av särskilt stöd” 

och ”barn med behov av särskilt stöd”? 

- Hur arbetar ni med barn i behov av särskilt stöd? 

- Hur ser du på förhållandet i Lpfö-98 att förskolan har strävansmål och ska 

dokumentera och utvärdera verksamheten, dokumentera varje enskilt barns utveckling 

utan att bedöma eller kategorisera med att förskolan även har i uppdrag att ge särskilt 

stöd och stimulans till de barn som befinner sig i svårigheter? 

 

3.   Hur beskriver du specialpedagogens funktion? 

- Hur arbetar specialpedagogen hos er? Tillkallas specialpedagog vid behov eller finns 

ett kontinuerligt samarbete? 

- Hur arbetar specialpedagogen på individ-, grupp- och organisationsnivå? 

- Vad kan en specialpedagog tillföra i förskolan? 

- Hur skulle specialpedagogen kunna utveckla sitt arbetssätt?  

- Vad vill ni att specialpedagogen ska hjälpa er med?  

 

Frågor till specialpedagoger 

 

1.   Vad är specialpedagogik? 

- Vad är det för skillnad på pedagogik och specialpedagogik? 

- För vilka barn behöver man specialpedagogik? 

 

2. Vad innebär barn i behov av särskilt stöd?  

- Vilka barn är barn i behov av särskilt stöd/ barn i svårigheter? 

- Hur kan förskolan ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag” (Lpfö-98)? (organisation, grupp, individ) 

- Vad innebär särskilt stöd? 

- Vad innebär en ”god miljö för utveckling, lek och lärande för barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling”? (Lpfö-98) (organisation, grupp, individ) 
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- Hur beskriver du skillnaden mellan formuleringarna ”barn i behov av särskilt stöd” 

och ”barn med behov av särskilt stöd”? 

- Hur arbetar pedagogerna med barn i behov av särskilt stöd?  

- Vad vill pedagogerna ha för hjälp av dig? 

- När tillsätts extra stöd av olika slag?  

- Hur ser du på förhållandet i Lpfö-98 att förskolan har strävansmål och ska 

dokumentera och utvärdera verksamheten, dokumentera varje enskilt barns utveckling 

utan att bedöma eller kategorisera med att förskolan även har i uppdrag att ge särskilt 

stöd och stimulans till de barn som befinner sig i svårigheter? 

 

3.   Hur beskriver du specialpedagogens funktion? 

- Kan du beskriva hur du arbetar som specialpedagog? 

- Hur arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå? 

- Vad kan specialpedagogen tillföra i förskolan? 

- Har specialpedagog och pedagoger ett kontinuerligt samarbete eller tillkallas du vid 

behov? 

- Hur skulle du som specialpedagog kunna utveckla ditt arbetssätt? 


