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Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet är att utifrån verksamma förskollärare belysa specialpedagogiskt stöd i 

förskolan. Med specialpedagogiskt stöd menas de specialpedagogiska kunskaper och 

färdigheter som specialpedagogen förväntas klara av. Undersökningen är kvalitativ och som 

verktyg för datainsamling har halvstrukturerad intervju använts. Resultatet visar att 

förskollärarna har en positiv bild av specialpedagogiskt stöd och alla upplevde att de genom 

handledning fått hjälp i sin situation utifrån de råd och tips som specialpedagogen bidragit 

med. De barn som blev barn i behov av särskilt stöd hade det gemensamt att de ansågs ha ett 

avvikande beteende och som man i arbetslaget behövde hjälp och stöd med i verksamheten. 

Specialpedagogens insats pågick under en varierad tidsperiod, allt från enstaka gånger till 

regelbundna träffar över längre tid och kom att innebära ett samarbete med barn, pedagoger, 

andra yrkesprofessioner och föräldrar.   
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1 Inledning  

Vi har valt förskolan som forskningsområde inom det specialpedagogiska fältet och kommer i 

detta arbete att fokusera på specialpedagogiskt stöd som finns i förskolan. Med 

specialpedagogiskt stöd menar vi de specialpedagogiska kunskaper och färdigheter som 

specialpedagogen förväntas klara av. Valet av förskolan som område har vi valt framförallt 

för att vi anser att förskolan som verksamhet inte har haft det utrymme den förtjänar i 

vår utbildning men även att specialpedagogisk forskning om förskolan förekommer i liten 

utsträckning.  

Förskolans särskilda ansvar för barn i behov av särskilt stöd lyfts fram i läroplanen för 

förskolan: ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar” (Lpfö 98, s 5). De allmänna råden för förskolan 2005 menar 

att för de flesta barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen för att barns behov ska 

tillgodoses i den ordinarie verksamheten.  Det kan vara nödvändigt för andra barn med 

särskilda stödinsatser som komplement. Stödet kan ges som personalförstärkning, antingen till 

barngruppen generellt eller till det enskilda barnet och/eller i form av konsultation och 

handledning till personalen. Ofta kan konsultation inom det specialpedagogiska, medicinska 

eller psykologiska området behövas.  

I vår teoretiska bakgrund har vi valt att sätta fokus på begreppen barn i behov av särskilt stöd, 

pedagogik - specialpedagogik samt normalitet - avvikelse. Vi ser att de barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd än andra i förskolan blir kategoriserade som barn i behov av 

särskilt stöd. Det säger oss att dessa barn på något sätt har skiljts ut från en annan grupp av 

barn och i det sammanhanget blir det intressant att se på begrepp som normalitet och 

avvikelse. Genom att belysa begreppet pedagogik och specialpedagogik vill vi öka vår 

förståelse för hur dessa begrepp kan förstås inom förskolan då specialpedagogik är sprungen 

ur ett skolsammanhang. 

Bakgrunden avslutas med att vi belyser Specialpedagogens uppdrag med anledning av att vi 

valt förskolan som forskningsområde inom det specialpedagogiska fältet med fokus på 

specialpedagogiskt stöd. Det specialpedagogiska stödet studeras närmare genom en kvalitativ 

undersökning med halvstrukturerad intervju som verktyg för datainsamling i syfte att ge en 

bild av specialpedagogiskt stöd i förskolan utifrån förskollärares erfarenheter. 
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2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att utifrån verksamma förskollärares perspektiv belysa 

specialpedagogiskt stöd i förskolan. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vad är det som gör att förskollärare söker specialpedagogiskt stöd? 

 Hur kan det specialpedagogiska stödet se ut i förskolan och vilka konsekvenser 

kan det få?  

 Vilka förväntningar har förskollärare på specialpedagogen? 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel söker vi genom att referera till vad andra forskare skrivit, lägga en teoretisk 

grund till vår empiriska undersökning. Vi har valt att fördjupa oss i texter som fokuserar på 

begreppen barn i behov av särskilt stöd, pedagogik - specialpedagogik och normalitet - 

avvikelse. Begreppet barn i behov av särskilt stöd belyses också utifrån förskolans 

styrdokument, allmänna råd 2005 och Skolverkets utvärdering 2008. Vi avslutar vår 

teoretiska bakgrund med att belysa specialpedagogens uppdrag utifrån SOU (1999:63), 

Högskoleförordningen (SFS 2001:23), Eva Siljehag (2007) och SOU (2008:109). 

 

3.1  Barn i behov av särskilt stöd  

Barn och ungas olika livsvillkor kom att utgöra ett ansvarsområde för verksamheterna i 1968 

års barnstugeutredning och det senare framskrivna pedagogiska programmet och slutligen 

läroplanen, Lpfö 98. Förskolans betydelse att verka för att skapa likvärdiga livsvillkor betonas 

genomgående och upprepas i Skolverkets första nationella utvärdering (2004) av förskolan 

efter reformen 1998. Utvärderingen visar förskolornas möjligheter att anpassa verksamheten 

utifrån varje barns behov och förutsättningar, stödet till familjer och hur verksamheten 

tillgodoser barn i behov av särskilt stöd (Skolverket 2004). I såväl barnstugeutredningen som i 

det pedagogiska programmet ställs ett förebyggande arbetssätt i fokus för mötet med barn i 

behov av särskilt stöd (Siljehag 2007). 

Kristian Lutz (2006, 2009) menar att man på 1950-talet grundade, genom den då rådande 

vetenskapsoptimismen vad gällde utvecklingspsykologiska teorier, ett visst sätt att se på barn. 

Barn sågs som ett individualiserat formbart ”utvecklingsprojekt” som skulle anpassas till 

omgivningens krav.  Ett synsätt som kännetecknas av ett kompensatoriskt tänkande och 

förhållningssätt. Som ett led i att kompensera barns tillkortakommanden behövde man i någon 

form kunna bedöma barns utveckling. Upptäckten av det ”onormala” blir sedan grunden för 

olika kategoriseringar av barn. I barnstugeutredningen, 1972, började man använda begreppet 

barn med behov av särskilt stöd. Begreppet hade då den speciella funktionen att ge förtur för 

vissa barn och deras familjer som då bara kunde erbjudas till ett begräsat antal barn. Barnen 

som erbjöds plats ansågs av samhället viktiga att få in på daghemmen ur ett ideologiskt 

perspektiv (Lutz 2006, 2009).  
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Barnstugeutredningen var den första parlamentariska utredningen som grundligt utredde 

frågan om daghemmens mål, innehåll och arbetssätt. Utredningen ville vidga det 

utvecklingspsykologiska synsättet med kunskaper från inlärnings- och socialpsykologin samt 

sociologin och formulerade ett nytt teoriunderlag för pedagogiken som innebar, för 

daghemmets verksamhet, en tydlig teorianknytning, status och en fast grund att stå på 

(Johannson & Åstedt 1996).   

Utredningen kom att få en grundläggande betydelse för tankar kring och synsätt på barns 

utveckling genom att den starkt förde fram de utvecklingspsykologiska teoretikerna Erik H 

Eriksson (emotionell-), Herbert Mead (social-) och Jean Piaget (kognitiv utveckling).  

Framförallt Piaget teorier vad gällde barns kognitiva utveckling har haft och har än idag ett 

stort inflytande på förskolan praktik vad gäller att utvecklingsbedöma barn (Lutz 2006, 2009). 

Piaget är ett av de största namnen inom barnpsykologiska forskningen och hans betydelse för 

förskolepedagogiken har varit ofantlig. Hans studier över hur barn tänker och uppfattar saker 

blev grunden till hans berömda teorier om den intellektuella utvecklingens olika stadier 

(Simmons – Christenson 1993).  

De barn som barnstugeutredningen menade kunde skapa problem för pedagogerna var barn 

med känslomässiga störningar, motoriskt oroliga barn, barn med koncentrationssvårigheter 

och barn som är hämmade, ängsliga samt barn med oupptäckt handikapp. Dessutom betonas 

vikten av att man inom daghemmet observerar barns utveckling utifrån hur stimulans skall 

sättas in och/eller andra stödåtgärder vidtas.  I det pedagogiska programmet definieras inte 

barn med behov av särskilt stöd som en klart avgränsad grupp men kan i texten beskrivas som 

barn med olika svårigheter och handikapp som barn med medicinska handikapp, barn i 

familjer i kris samt invandrar- och flyktingbarn (Lutz 2006, 2009). 

Historiskt har det funnits en praktik i förskolan med att utvecklingsbedöma barn dess funktion 

blir att konstruerar gruppen barn i behov av särskilt stöd. Begreppet barn i behov av särskilt 

stöd blir centralt för att förstå praktiken att utvecklings- och avvikelsebedöma barn i 

förskoleåldern (Tideman 2004, Lutz 2006, 2009).     

I Socialstyrelsens allmänna råd Barnomsorgen i socialtjänstlagen, 1995, belyser man att 

förhållandet i barnomsorgen både kan förebygga och skapa problem hos barn. Socialstyrelsen 

menar att gruppen barn med funktionshinder av olika svårighetsgrader är en förhållandevis 

liten del av samtliga barn med behov av särskilt stöd och menar istället att en betydligt större 

grupp har mer diffusa och svårtolkade problem. Barn som har lättare funktionsstörningar, 
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utvecklingsavvikelser med biologisk grund, motorisk- och perceptuella svårigheter, språk- 

och talsvårigheter, känslomässiga och/eller psykosociala svårigheter samt barn som far illa. 

Begreppet barn med behov av särskilt stöd kom att gälla fram till slutet av 1990-talet då det 

nya begreppet barn i behov av särskilt stöd kom som ett uttryck för en förändrad syn på 

avvikelser där problemet inte skulle placeras hos barnet (Lutz 2006, 2009). 

 

3.2 Förskolans styrdokument och Skolverkets allmänna råd 2005  

I skollagen står det att barn som har behov av särskilt stöd ska få den omsorg som behovet 

kräver och kommunen har skyldighet att genom uppsökande verksamhet erbjuda barn i behov 

av särskilt stöd plats i förskolan (SFS 1985:1100).  

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till 

alla barn och att hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov. Det innebär att 

verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser inte ska 

fördelas lika. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få det stödet 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Alla barn ska få känna 

tillfredställelse över att göra framsteg, klara av svårigheter och få uppleva sig som en tillgång 

i gruppen. När det gäller samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem ska särkskild 

uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd vid övergången till ny verksamhet.  

 

Läroplanens mål anger inriktning för vad förskolan ska arbeta efter och sträva mot när det 

gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Det finns inga mål att uppnå som anger vad 

barnen ska kunna eller prestera vid olika tidpunkter utan det är kvaliteten på den pedagogiska 

verksamheten som ska utvärderas eller bedömas, inte barns enskilda prestationer (Lpfö 98).  

 

Skolverket (2005) skriver att begreppet barn i behov av särskilt stöd inte syftar på någon 

enhetlig eller klart avgränsad grupp, utan alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan. 

En del barn behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Barns 

behov av särskilt stöd är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att de kan behöva 

särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Barn med tydliga funktionshinder, som 

rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättningar utgör en förhållandevis liten del av alla barn i 

behov av särskilt stöd. En betydligt större grupp är barn som har mer diffusa och svårtolkade 
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behov. Det kan gälla barn som har koncentrationssvårigheter, språk- och/eller psykosociala 

svårigheter.  

 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktigt för vistelsen i förskolan och blir därmed ett positivt stöd för barn med svårigheter. De 

menar att det är skillnad på att följa barns utveckling i jämförelse med att bedöma barns 

utveckling och lärande utifrån fastställda kriterier och normer. Denna kunskap är en 

förutsättning för att man ska kunna utveckla verksamheten utifrån varje barns erfarenheter 

och förutsättningar. Förskolans verksamhet ska vara flexibel och kunna förändras utifrån 

mångfalden i barns sätt att tänka och förstå samt utifrån barnens skilda behov.  

 

Personalen och förskolans chef står närmast verksamheten och deras bedömning av behovet 

av särskilt stöd för vissa barn bör väga tungt när kommunen fattar beslut om stödresurser och 

att barnet har en diagnos ska inte behöva vara en förutsättning vid tilldelning av extra resurser 

till förskolan. En viktig princip som gäller i förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska 

tillgodoses i den ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar.  

 

För de flesta barn är en generellt god kvalitet den viktigaste insatsen, medan det för andra kan 

vara nödvändigt med särskilda stödinsatser som komplement. Stödet kan ges som 

personalförstärkning, antingen till barngruppen generellt eller till det enskilda barnet och/eller 

i form av konsultation och handledning till personalen. Ofta kan konsultation inom det 

specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området behövas.  En minskning av 

antalet barn i barngruppen eller anpassning av lokalerna är andra stödformer. Det är viktigt att 

kommunen tillhandahåller olika former av insatser för att kunna göra en avvägning i varje 

enskilt fall av vilken insats som är mest effektiv. Bedömningen av vilka insatser som är 

lämpliga ska göras av förskolans ledning och personal och alltid tillsammans med barnets 

vårdnadshavare. För att förskolan på bästa sätt ska kunna stödja barnet är det viktigt att en 

diskussion förs tillsammans med barnets vårdnadshavare och att exempelvis en handlingsplan 

upprättas. Barn i behov av särskilt stöd, de yngsta barnen och barn med annat modersmål än 

svenska gynnas generellt av att ingå i mindre grupper än femton barn i barngruppen och med 

högre personaltäthet för att få sina behov tillfredsställda (Skolverket 2005). 
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3.3 Skolverkets utvärdering av förskolan 2008  

Utvärderingen visar att andelen barn som behöver stöd har ökat de senaste fem åren och 

ökningen är märkbar i hela landet men störst i storstadsområdena. Kommunerna lever inte 

alltid upp till sina skyldigheter när det gäller barn i behov av särskilt stöd och att insatser för 

särskilt stöd har problematiska inslag så som att resurserna inte räcker till och att det 

förekommer godtyckliga bedömningar. De godtyckliga bedömningarna handlar om på det sätt 

som man bedömer barns utveckling och prestationer. Dessutom visar det sig att en diagnos i 

princip är en förutsättning för att en stödinsats ska vara möjlig. Ofta behövs en medicinsk- 

eller psykologisk diagnos för att få extra personalresurser till verksamheten. Det innebär att 

barn med mer diffusa svårigheter riskerar att komma i kläm.  

 

Utvärderingen visar även på att enskilda barns prestationer och färdigheter, kartläggs och 

bedöms i ökad utsträckning, trots att varken läroplanen för förskolan eller annan förordning 

ställer sådana krav på förskolan. Förvaltningscheferna i undersökningen menar att det är 

personalens uttalanden som oftast ligger till grund, men även föräldrars uttalanden samt olika 

diagnoser som används för att identifiera stödbehov. Rektorer och personal säger att det oftast 

är en blandning av personal, föräldrars delaktighet i diskussionerna om när ett barn är i behov 

av särskilt stöd. Vanligaste orsakerna till att stödinsatser beviljas är fysiska funktionshinder 

samt språk- och talsvårigheter.  

 

Kommunerna i storstäderna är överrepresenterade när det gäller insatser för barn med 

känslomässiga svårigheter, medan mindre kommuner är överrepresenterade när det gäller stöd 

till barn som far illa med anledning av brister i hemmiljön. Det framkommer även att det 

vanligaste stödet som personalen får är handledning och konsultation och/eller 

personalförstärkning, vilket tyder på att integrationstanken är stark och att barnen främst får 

stöd i den ordinarie verksamheten där särlösningar kan förekomma i form av 

resursavdelningar. Man kan vidare läsa att personalen i undersökningen tycker att det är 

positivt med ett bollplank och att det är viktigt och meningsfullt att få diskutera olika åtgärder 

och förhållningssätt när ett barn behöver stöd (Skolverket 2008). 

 

3.4 Pedagogik - specialpedagogik 

En viktig princip som gäller inom förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska tillgodoses 

i den ordinarie verksamheten hellre än genom särlösningar. För de flesta barn är en generellt 
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god kvalitet den viktigaste insatsen, medan det för andra kan vara nödvändigt med särskilda 

stödinsatser som komplement. Ofta kan konsultation inom det specialpedagogiska området 

behövas (Skolverket 2005).   

 

Eva Siljehag menar i sin avhandling (2007) att specialpedagogiken är född i ett 

skolsammanhang och visar på riskerna med att förskolan per automatik tar över skolans sätt 

att kategorisera barn. Claes Nilholm (2003, 2007) skriver att specialpedagogik är ett 

tvärvetenskapligt kunskapsområde där man hämtar kunskap från olika discipliner som 

psykologi, sociologi och medicin vilket kan förklara svårigheten med att definiera det som 

begrepp. Det är samhället som gjort en distinktion mellan pedagogik och specialpedagogikens 

verksamheter och dessutom förknippas specialpedagogiken ofta som verksamhetsområde med 

olika grupper av barn som betecknas vara i behov av särskilt stöd. Specialpedagogikens 

terminologi står för stigmatisering, separation, och avvikelse och är alla negativt laddade.  

Begreppet pedagogik kan förstås som ett verksamhetsområde och syftar på ett 

undervisningssätt, en verksamhetsform. Pedagogik differentierar på olika sätt och en vanlig 

definition är att se pedagogiken som vetenskapen om fostran, utbildning och undervisning. 

Specialpedagogiken skulle i detta sammanhang komma att betyda speciella undervisningssätt 

och speciella verksamhetsformer och där kärnan i specialpedagogiken blir att det man gör är 

speciellt i förhållande till det mer normala, det vill säga pedagogiken (Nilholm 2003, 2007) 

 

Specialpedagogikens dubbla uppgifter blir att ge särskild undervisning för de grupper av barn 

som av någon anledning inte kan tillgodgöra sig den ”vanliga” pedagogiken och blir i och 

med den särskilda pedagogiken särskild. Specialpedagogiken har dessutom i skolan bidragit 

till att homogenisera grupper och därigenom utgjort ett sätt att hantera dilemman. Ett central 

dilemma i ett utbildningssystem är att alla elever i någon mening ska ges liknande kunskaper 

och färdigheter samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till att elever är olika. 

Således blir det en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till elevers olikheter 

(Nilholm 2003, 2007).  

 

Specialpedagogik är ett resultat av skolans misslyckande och det föreligger ett ömsesidigt 

beroende mellan specialpedagogik och pedagogik. Eftersom specialpedagogiken existerar kan 

den vanliga pedagogiken avsäga sig ansvaret för det som inte är inom ”normalt” och 

specialpedagogikens fortlevnad är beroende av ”onormala” individer för att överleva. 

Specialpedagogiken kan vara kontroversiell i relation till den vanliga pedagogiken eftersom 
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den kan bidra till att den senare tvingas konfronteras med sina egna misslyckanden (Skritic 

1995).  

 

Bengt Persson (2004) refererar till Fulcher som menar att det ligger en fara i att tänja på 

gränserna för specialpedagogiskt stöd eftersom vissa elever riskerar att stämplas som avvikare 

fast problemet ligger inom den normala pedagogiska undervisningen. Fulcher menar vidare i 

Persson (2004) att det motsägelsefulla är att specialpedagogiken på så vis kan bidra till att 

oförsvarbart många karakteriseras som avvikare. Man kan hitta specialpedagogikens tradition 

inom det kategoriska perspektivet där individen ensam blir bärare av problemet. Dessa elever 

benämns som elever med särskilda behov (Persson 2004). 

 

Om man ser specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv blir det som sker i förhållandet, 

samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer av större betydelse. Det som upplevs som 

problematiskt går då inte enbart att tillskriva hur den enskilde individen uppträder eller agerar. 

Inom det relationella perspektiv benämns eleverna som elever i svårigheter (Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist 2001).  

 

3.5 Normalitet och avvikelse  

Kristian Lutz (2006, 2009) menar att pedagoger i förskolan ska ge stöd och stimulans till alla 

barn men när stödet och i sin tur barnet definieras som särskilt bedöms barnet som avvikande. 

Denna avvikelse blir en bedömning i förhållande till ett tänkt normalitetsspann som i sin tur 

faller inom ramen för begreppet barn i behov av särskilt stöd. De positiva effekterna som stöd 

kan ge för enskilda barn bör dels vägas mot risken för stämpling, stigmatiserande effekter och 

dels den påverkan som praktiken får på den pedagogiska situationen. Individuella 

utvecklingsplaner är exempel på bedömningsinstrument. I förskolan genomför man 

bedömningar av barn i stor utsträckning och man utgår från generella 

utvecklingspsykologiska teorier om barns normala utveckling. De utvecklingspsykologiska 

teorierna som lyfts fram i barnstugeutredningen från 1972 genom Piaget, Eriksson och Mead. 

I första hand kan man se på de utvecklingsbedömningar som ett sätt att vidmakthålla gränser 

mellan normalitet och avvikelse och dess funktion blir att konstruera barn i behov av särskilt 

stöd. 

Lutz (2006, 2009) menar vidare att definitionen av de särskilda behoven är centrala för att 

skapa en förståelse för när en utvecklingsbedömning ändrar karaktär och blir en 
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avvikelsebedömning. Utvecklingsbedömning är en pågående process där barnet bedöms mot 

en tänkt normalutveckling utifrån barnets ålder. En avvikelsebedömning är när barnet 

kategoriseras som avvikande gentemot den tänkta normalutvecklingen. Dessa 

kategoriseringar kan vara i breda kategorier som barn i behov av särskilt stöd eller mer 

preciserade som olika diagnoser (Lutz 2006, 2009).  

En central fråga i Magnus Tidemans avhandling (2000) är hur legitimitet skapas för praktiken 

att definiera avvikelser bland barn i förskoleåldern. Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

blir centralt för att förstå praktiken att utvecklings- och avvikelsebedöma barn i 

förskoleåldern. Effekten av att definiera avvikelser blir att konstruera gruppen barn i behov av 

särskilt stöd där legitimitet skapas för praktiken att definiera avvikelser bland barn i 

förskoleåldern.  

 

Normalitet antyder en strävan efter det ”normala” och vad som är normalt kan tydas på olika 

sätt. Tideman presenterar tre sätt att se på normalitet: 

 

 Statistisk normalitet, det normala ses då som ett tillstånd som delas av en majoritet av 

befolkningen. Normalitet kan mätas och bedömas i relation till en 

normalfördelningskurva med hjälp av medelvärden och standardavvikelser. 

 Normativ normalitet, innebär att normaliteten bedöms utifrån de gängse värderingar 

som råder i ett samhälle under en viss tidpunkt. 

 Individuell eller medicinsk normalitet, normaliteten definieras i relation till sin motsats 

det vill säga avsaknad av det avvikande eller det sjuka. Förenat med detta finns en 

tanke om att det krävs behandling av avvikelsen för att uppnå normalitet (s.53). 

 

Det första synsättet av normaliseringsarbete, statistisk normalitet, avser det som är 

genomsnittligt och är inriktat på att göra det möjligt för individer att leva ett vanligt liv, 

oavsett om de är sjuka eller friska, funktionshindrade eller utan funktionshinder. Det är inte i 

första hand den enskilde som ska förändras utan det är levnadsvillkoren, miljön och 

omständigheterna som ska vara så normala som möjligt. Det andra synsättet, normativ 

normalitet, är den som utgår från en strävan att nå det som betraktas som normalt i betydelsen 

föredömligt eller önskvärt i det samhälle och den tid man befinner sig i.  
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Det tredje sättet att se på normaliseringsarbetet utgår från att individen i något avseende är 

onormal kallas individuell/medicinsk normalitet. Meningen är att man genom 

normaliseringsarbete ska förmås att bli mer normal i sina attribut och sitt beteende. Den som 

är annorlunda och ses som ”onormal” ska inse detta själv och tränas i att bli ”normal”. När 

individen är avvikande och ska försöka göras normal kräver det insatser i form av behandling, 

uppfostran, belöning eller straff (Tideman 2000). 

 

Sätt att se på människor och hur vi väljer att särskilja olika människor hänger samman med 

vilka idéstrukturer som är rådande i samhället. I varje tid finns grupper som strider om rätten 

till vad som är normalt och vad som är avvikande, om problemens innehåll och utbredning. 

För att skilja ut någon som onormal eller särskild finns en föreställning om vad som är 

normalt. Det normala är mot vilket allt kan jämföras, det genomsnittliga, det vanliga, dels en 

moralisk idé om hur det bör vara (Börjesson 1997). 

 

Persson (2004) och Lutz (2006, 2009) samtycker och refererar båda till Foucault som menar 

att de normala individerna alltid har haft ett behov av de ”onormala” för att legitimera sin 

egen normalitet. Foucault hävdar att detta synsätt ligger bakom människans behov av att skilja 

på normalitet och avvikelse och menar att den här tendensen inte bara gör sig tydlig i skolans 

värld utan i hela samhället ur ett ideologiskt, politiskt normativ perspektiv.  

 

3.6 Specialpedagogens uppdrag 

I förslaget till förnyelse av lärarutbildningen, Att lära och leda, (SOU 1999:63) skriver man 

att den nya utbildningen med specialpedagogexamen ersatte 1990 den tidigare 

speciallärarexamen bl.a. i och med den förändrade syn på specialpedagogik i skolan som 

övergången från specialskolan och särskilda undervisningsformer till integrering i vanliga 

klasser medförde.  

 

Specialpedagogen förväntas, förutom att vara en kompetent pedagog, ha beredskap för arbete 

inom en specialpedagogisk funktion med övergripande ansvar för rådgivning, stöd och 

utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med kollegor och med tydligt knytning till skolans 

ledning. Specialpedagogens yrkesuppgifter utförs på tre nivåer, individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Även disciplinmässigt har specialpedagogen ett brett kompetensområde 

och ska i pedagogiskt arbete beakta såväl medicinska förhållanden som psykologiska, sociala 
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och organisatoriska. I arbete med elever i mycket komplexa inlärningssituationer där 

orsakssambanden oftast är så komplexa att eleverna är i behov av särskilt stöd i den reguljära 

undervisningen har specialpedagogen ofta en central roll i samverkan med andra institutioner 

för att tillvarata nödvändigt kunskap med relevans för det pedagogiska arbetet.  I detta arbete 

får specialpedagogen en viktig funktion vad gäller att påverka, analysera och utvärdera hur 

det särskilda stödet gestaltar sig i undervisningens utformande.  

En central uppgift som lyfts fram i utredningen är att ge stöd till arbetslag och lärare, för att 

utveckla samverkan och samarbetet såväl i arbetslag som mellan familj och skola.  

Förväntningar ligger på att arbeta med kvalificerade pedagogiska uppgifter, som 

kartläggningar/utredningar och klassrumsobservationer, i utvecklandet av åtgärdsprogram 

utifrån elevers kunskaper, erfarenheter och behov. I och med det får specialpedagogen en 

central funktion i skolans kvalitetsarbete, i uppföljning och utvärdering av den mål- och 

resultatstyrda skolan.  

Specialpedagogen förväntas att tillsammans med rektor garantera att de elever som av olika 

skäl riskerar att få eller har svårigheter under skolåren erhålla goda villkor för lärande 

oberoende av orsaker till svårigheterna i såväl förskola, de obligatoriska och frivilliga 

skolformerna som i de särskilda skolformerna. Specialpedagogen kan med sin unika 

kompetens vara ett centralt stöd för skolans ledning. Det innebär att specialpedagogen 

tillsammans med annan elevvårdspersonal deltar i skolans ledningsgrupp när man diskuterar 

policyfrågor, sammansättning av elever i arbetsenheter/grupper och lärare i arbetslag samt 

skolans samlade behov av kompetensutveckling för att motverka segregering (SOU 1999:63).  

I enighet med vad SOU (1999:63) säger om specialpedagogens uppdrag stämmer det väl 

överens med Högskoleförordningens (SFS 2001:23) beskrivning av uppdraget.  Enligt 

Högskoleförordningen är målet med den specialpedagogiska utbildningen att studenten ska 

visa den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för 

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

vuxenutbildning. Vidare har specialpedagogen i uppgift att vara en kvalificerad 

samtalspartner och pedagogisk rådgivare (SFS 2001:23). 

Som tidigare nämnts menar Eva Siljehag (2007) att specialpedagogens roll har sina rötter i 

skolans utbildningstraditioner och inte i förskolans socialpolitiska vilket gör att den 

specialpedagogiska utbildningen dominerats av ett skolperspektiv. Med anledning av att 
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förskolans traditioner och kultur varit frånvarande i den specialpedagogiska utbildningen har 

möjligheterna att förankra specialpedagogens roll i förskolan försvårats.  

Siljehag menar att en anledning till att förskolans traditioner och kultur saknats i den 

specialpedagogiska utbildningen kan vara att förskolepedagogiken varit frånvarande i 

forskningen inom det specialpedagogiska området. Hon menar att det är viktigt att bedriva 

verksamhetsanknuten forskning som beskriver hinder och svårigheter för att utmana till en 

större acceptans för olikheter inom skolan värld. Siljehag (2007) refererar till Nilholm som 

menar att utan reflektioner och forskning kring detta ämne finns det risker att 

specialpedagogiken utifrån ett kategoriskt perspektiv, där barn ges diagnoser och inte får stöd 

utifrån sina individuella behov i den ordinarie verksamheten, kommer att fortsätta. 

 

Siljehag (2007) lyfter fram att det inte någonstans i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står 

skrivet om specialpedagogik och menar att denna brist på beskrivning av specialpedagogens 

roll inom förskolan kan bidra till att rollen kan uppfattas som otydlig. Hon har funderingar 

över om förskolan är på väg mot samma utveckling som skolan med att efterfråga hjälp av 

specialister med den typ av svårigheter hos barn som förskolan tidigare såg som normalt 

förekommande och som man klarade att hantera i den ordinarie verksamheten.  

År 2008 lades ett nytt förslag till lärarutbildning, En hållbar lärarutbildning, SOU (2008:109) 

där utredningen bl.a. ger sin syn på specialpedagogik och belyser relationen mellan 

specialpedagogens och speciallärarens uppdrag.  

Utredningen presenterar att man inom specialpedagogiken gärna vill betrakta individuella 

svårigheter som problem som egentligen inte ska behandlas på individnivå. Huvudproblemen 

enligt många företrädare för den svenska utbildningen av specialpedagoger ligger hos skolan, 

vars arbetsätt, undervisningsformer och organisation skapar olika typer av problem. Istället 

för att fokusera på enskilda elever som bärare av problem ska man enligt detta synsätt betrakta 

skolan som den primära problemkällan.  

 

Utredningen menar att detta förhållningssätt och synsätt på individuella svårigheter på många 

sätt varit tankeväckande men gett få praktiska resultat i skolan och menar att elever i 

svårigheter måste få kvalificerad hjälp här och nu och kan inte vänta på reformer som 

utredningen menar kan ta decennier att genomföra. I deras mening finns ett stort utrymmer för 

ett individperspektiv. Utredningen menar vidare att läraren är den första som möter de olika 
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specialpedagogiska behoven och anser att det är nödvändigt att läraren har kunskap om 

inlärningssvårigheter och kan tillkalla den experthjälp som specialläraren kan ge.  

Specialpedagogens uppdrag blir i detta sammanhang att sätta de individuella problemen i 

relation till den aktuella skolsituationen och lärandemiljön. För elever i behov av särskilda 

stödinsatser t.ex. specialpedagogik eller svenska som andra språk ska åtgärdsprogram 

utarbetas. Även specialbegåvade elever kan behöva bli föremål för specialpedagogiska 

insatser. De vanligaste specialpedagogiska frågorna som utredningen lyfter är läs- och 

skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och ADHD (SOU 2008:109). 

I vår bakgrund belyser vi begreppet barn i behov av särskilt stöd och försöken att visa på vilka 

dessa barn är. Synen på vilka barn som är i behov av särskilt stöd idag är densamma som år 

1995. Denna grupp av barn syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp utan en 

del barn behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Idag ska 

mer hänsyn till faktorer i barnets omkringliggande miljö tas till skillnad från tidigare då 

problemet tillskrevs barnet själv. Enligt förskolans styrdokument ska barn som har behov av 

särskilt stöd få det stöd som behovet kräver. Samtidigt visar utvärderingen för förskolan 2008 

att gruppen barn i behov av särskilt stöd ökar och enskilda barns prestationer kartläggs och 

bedöms i allt större utsträckning. Detta trots att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte ställer 

sådana krav på förskolan.  
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4 Metod  

Metoddelen inleds med en redogörelse och argumentering för vald undersökningsmetod. 

Därefter beskrivs undersökningens tillvägagångssätt och urval, frågeområden, metodkritik, 

bearbetning och analys av intervjumaterialet, verifiering av undersökning och etiskt 

förhållningssätt utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2009). Vi avslutar med 

att redogöra för vår vetenskapliga ansats som ligger till grund för undersökningen.   

Det bör nämnas i sammanhanget att begreppen stöd och insats används omväxlande men 

innebörden är densamma då vi menar det specialpedagogiska stödet som ges av en 

specialpedagog. 

 

4.1 Metodval 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi använt oss av halvstrukturerad intervju som 

verktyg för vår datainsamling i syfte att ge en bild av förskollärares erfarenheter av 

specialpedagogiskt stöd i förskolan. Steinar Kvale skriver (1997) att den kvalitativa 

forskningsintervjun är en effektiv metod när man önskar få ta del av en annan persons 

erfarenheter. Ett viktigt inslag i den halvstrukturerade intervjun är att kunna lyssna och följa 

upp med följdfrågor på det som man vill att den intervjuade ska utveckla. För att belysa vårt 

syfte har vi utifrån frågeställningarna valt att konstruera en intervjuguide som koncentrerar sig 

till fyra frågeområden med olika förslag till vissa frågor.  

 

Den kvalitativa intervju intresserar sig för teman som erfarenheter, mening, livsvärld, samtal, 

dialog, berättelser och språk. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun har sagts vara att 

beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld (Kvale 1997). 

Vårt val av metod stämmer överens med vad Helene Thomsson skriver (2002) där hon menar 

att valet av forskningsfråga ska styra valet av metod. Kvale (1997) skriver att i en kvalitativ 

intervju är samspelet och lyhördhet viktiga ingredienser där den som intervjuar vill tolka och 

sätta sig in i en annan persons förståelse av sin omvärld samtidigt som kunskapen om det man 

frågar om ökar. Intervjuarens förmåga att lyssna aktivt till vad den intervjuade säger kan vara 

viktigare än att specifikt behärska tekniken att fråga. 
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4.2 Tillvägagångssätt och urval  

För att komma i kontakt med förskolor som haft specialpedagogiskt stöd valde vi att använda 

oss av kommunens enhet för stöd och utveckling, Esu. Esu förser förskolor och skolor i den 

undersökande kommunen med insatser som är direkt eller indirekt riktade mot barn i behov av 

särskilt stöd på uppdrag från skolledare, föräldrar, skolpersonal och samverkanspartner. Inom 

Esu samverkar kuratorer, psykologer, talpedagoger och specialpedagoger.  

 

Efter att kontakt tagits med enhetschefen på Esu skickade hon, via kommunens interna 

nätverk, en första information till samtliga rektorer i kommunen. Informationen bestod av en 

presentation av oss studenter och att vi önskade komma i kontakt med pedagoger som fått 

stöd av Esu för en intervju. Enhetschefen informerade vidare om att hon skulle välja ut 

förskolor från ansökningar gjorda under 2008. Esu bidrog med namn på sex stycken förskolor 

som de fått en ansökan ifrån under 2008 och vi tog kontakt via e-post (se bilaga 1) med 

respektive förskolas rektor.  

  

Rektorerna informerades om vilket syfte undersökningen hade och med vilken anledning vi 

valt förskolan som forskningsområde samt vad vi önskade uppnå med arbetet. De fick även 

information om att intervjun skulle spelas in på band och vad undersökningen skulle komma 

att innebära för de pedagoger som valde att delta, enligt informationskravet från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2009). Rektorerna i sin tur informerade sina 

pedagoger ute på enhetens förskolor och återkom till oss via e-post med de pedagoger som 

valt att delta. De som ville delta var alla förskollärare. Vi kontaktade förskollärarna inför 

undersökningstillfället både skriftligt, via brev (se bilaga 2) och muntligt, via telefon. 

Förskollärarna blev informerade om syftet med undersökningen, med vilken anledning vi valt 

förskola som undersökningsområde samt vad vi önskade uppnå med arbete och vad det i 

forskarsammanhang innebar att delta.  

 

Fem förskollärare från sammanlagt 3 förskolor deltog i undersökningen. Tre förskollärare 

beskriver sina erfarenheter utifrån varsin insats och de två andra beskriver en gemensam 

erfarenhet från ett och samma ärende. Totalt kom undersökningen att omfatta fyra insatser 

från Esu. Samtliga intervjuer genomfördes av Gunilla Sandberg då Minna Goobar inte kunde 

delta på grund av sjukskrivning. Vid ankomst till intervjuerna blev Gunilla väl mottagen och 

intervjuerna skedde i ett rum där de fick sitta ostörda. Intervjuerna fungerade bra och 

stämningen var god.  
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På förskola 1 medverkade förskollärare ett och två. De blev intervjuade tillsammans angående 

varsin insats från två skilda ansökningar till Esu. Dessa två insatser hade börjat under hösten 

2008 och var inte avslutade. På förskola 2 intervjuades två förskollärare med erfarenhet av 

insats efter en gemensam ansökan till Esu. Insatsen var avslutad vid intervjutillfället. På 

förskola 3 intervjuades en förskollärare där insatsen var avslutad.  

 

4.2.1 Frågeområden 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar har vi formulerat frågeområden i syfte att belysa 

förskollärarnas erfarenheter av specialpedagogiskt stöd i förskolan: 

  

1 Anledning till att man söker insats från Esu, syftar till att se för vem stödet söktes för.   

2 Praktiskt tillvägagångssätt av det specialpedagogiska stödet, syftar till att se hur stödet 

kom att rent organisatoriskt läggas upp i verksamheten av arbetslaget tillsammans med 

specialpedagogen. 

3 Det specialpedagogiska stödets konsekvens, syftar till att se vad stödet kom att 

innebära för förskollärarna. 

4 Förskollärarnas förväntningar på det specialpedagogiska stödet, syftar till att se vilka 

förväntningar förskollärarna hade.   

 

4.2.2 Metodkritik 

I vår kontakt med Esu, enheten för stöd och utveckling, önskade vi komma i kontakt med 

förskolor som haft någon insats under 2008. Tanken från vår sida om att insatsen skulle ha 

skett under 2008 var att pedagoger skulle ha insatsen så färskt i minnet som möjligt. Hur 

urvalet av förskolor genomfördes av enhetschefen hade vi ingen inblick i. Under någon del i 

processen uppstod missförstånd som gjorde att de pedagoger vi slutligen träffade berättade 

om insatser som dels inte var avslutade och dels låg längre tillbaka i tiden. Vid ett 

intervjutillfälle kom det två pedagoger med skilda erfarenheter av specialpedagogiskt stöd 

vilket inte var vad vi hade tänkt oss från början. Ett skäl till att det blev så tror vi kan bero på 

att vi i brevet till rektorerna önskade kontakt med ”någon/några pedagoger” som haft en insats 

från Esu och att vi inte var delaktiga i urvalet. Vi var inte tydliga med att förklara att om flera 
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pedagoger än en ville delta i intervjun skulle de ha gemensam erfarenhet av samma insats. 

Dessutom kunde vi ha varit tydligare med att vi önskade insatser som var avslutade under 

2008.  

 

Tanken med att använda Esu var dels att det är den enhet i kommunen som har till uppgift att 

förse förskolor och skolor med extra stöd och på så sätt kände till vilka förskolor som kunde 

vara aktuella för vår undersökning.  

 

Ett av våra frågeområden handlade om vilka förväntningar personalen hade på det 

specialpedagogiska stödet. Vår tanke var att få en bild av deras förväntningar på stödet innan 

specialpedagogen påbörjat sitt arbete. I analysen såg vi sedan att de svar vi fick från 

förskollärarna blev utifrån det stöd som förskollärarna fått i relation till den insats som de 

berättade om under intervjun. Anledningen till att vi inte fick veta deras erfarenheter innan 

specialpedagogen påbörjat sitt arbete var att frågan ställdes vid fel tillfälle under intervjun. Vi 

ställde frågan i slutet av intervjun när den borde ha ställts i början.  

 

4.2.3 Bearbetning och analys av material  

Efter att ha lyssnat igenom bandupptagningen av intervjuerna gjordes en utskrift av varje 

intervju som vi sedan läste ett flertal gånger för att skaffa oss en helhetsbild av vad som sagts 

under intervjuerna. Därefter gjordes ett urval utifrån vad förskollärarna sagt under respektive 

frågeområde i syfte att eliminera överflödigt material genom att skilja mellan väsenligt och 

oväsentligt. Kvale (1997) menar att denna del av analysarbetet kallas för 

meningskoncentrering, vilket innebar att vi omformulerade det som intervjupersonerna 

uttryckte i färre meningar. Urvalet resulterade i fyra utskrifter då det kom att handla om fyra 

insatser från Esu. Därefter fördes förskollärarnas uttalanden samman under ett och samma 

frågeområde vilket gav oss en överblick över vad samtliga förskollärare svarat under 

respektive frågeområde. Det gjordes för att underlätta arbetet med att finna gemensamma 

mönster, skillnader och likheter i intervjupersonernas uttalanden, detta som ett sista steg i att 

göra materialet tillgängligt för analys.  

 

I analysen görs ett försök till en mer omfattande och djupare tolkning av det 

intervjupersonerna har sagt utifrån vårt syfte och de perspektiv vi utgår ifrån i vår 

undersökning. I analysarbetet insåg vi att våra från början fem frågeområden där det femte 
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området var, förskollärarnas bedömning av det specialpedagogiska stödet, hade besvarat sig 

själv i och med frågeområde tre som var att se om förskollärarna fick det stöd de behövde. 

 

4.2.4 Verifiering av undersökning 

Thomsson (2002) menar att generalisering innebär att finna mönster i sin undersökning och 

att göra dem överförbara i större sammanhang än för endast den specifika 

undersökningsgruppen. Hon menar vidare att det är svårt att tala om generalisering och vill 

hellre tala om möjligheterna att successivt utvidga tillämpningsområdet för en förståelse. 

Generalisering är enligt Thomsson ett resonerande, argumenterande och teoretiserande i syfte 

att föra fram en förståelse som gör generaliseringen rimlig att anta eller som hon säger 

intressant att reflektera över. Det betyder att trots att vår undersökning är liten så anser vi att 

det finns möjligheter att den bild av de erfarenheter som förskollärarna presenterat av 

specialpedagogiskt stöd kan komma att bidra med nya angreppssätt i försök att förstå andra 

grupper än förskollärarnas i liknande situationer och på så sätt i vår mening generaliserbar.  

 

Vi har i vår undersökning försökt ta fasta på det Kvale (1997) poängterar som viktigt. Han 

menar att man i samband med en undersökning ska se till att tillhandahålla så mycket 

information att läsaren själv kan gör en bedömning av resultatens generella värde.  

Kvale (1997) och Thomsson (2002) säger att forskningsstudiens reliabilitet eller tillförlitlighet 

syftar till intervjuresultatens trovärdighet och där validitet eller giltighet innebär att det som 

undersökts mäter det den var avsedd att mäta. Thomsson (2002) menar att om kunskap är 

valid är den giltig, hållbar och välgrundad. Svårigheten är att sätta ord på vad man avser mäta 

och vad det egentligen är man mäter. Man bör ställa sig frågan om man studerat de fenomen 

som man haft för avsikt att studera och att man tolkar det man avsett att tolka.  

 

Kvale (1997) menar i likhet med Thomsson (2002) att arbetet med validering betyder att man 

anlägger en kritisk syn på sina analyser och att man anger sitt utgångsperspektiv på 

undersökningsämnet. Dessutom bör man ställa sig frågan vad man ska gör och varför man ska 

göra det man tänkt göra innan man frågar sig hur man ska gå tillväga. Vi anser att vi haft en 

kritisk syn på vårat reslutat och att analysförfarandet ger svar på det undersökningen söker 

svar på.  
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Vi anser att vår undersökning har hög validitet vilket innebär att vi har undersökt det vi avsett 

att undersöka. Vi har i analysarbetet varit medvetna om att vår kunskap, förförståelse och 

tidigare erfarenheter kan ha påverkat analysarbetet. Detta har inneburit att vi med vår 

medvetenhet har försökt att förhålla oss kritiska och objektiva till vårt forskningsmaterial. Vi 

beskriver såväl tillvägagångssätt som bearbetning av material så utförligt som möjligt i syfte 

att öka trovärdigheten i undersökningen. Detta resonemang menar vi visar på att vår 

undersökning har hög reliabilitet. 

 

4.2.5 Etiskt förhållningssätt 

Även fast vår undersökning är mindre omfattande är det viktigt att vi haft ett etiskt 

förhållningssätt i vår undersökning. Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2009) inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning.  

De forskningsetiska principerna är formulerade som fyra krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Utifrån informationskravet har vi varit noggranna med att informera såväl förskolornas 

rektorer som förskollärare om undersökningens syfte, att deltagandet i intervjun var frivilligt 

och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet har vi 

tagit hänsyn till då förskollärarna deltog av egen fri vilja samt accepterade att intervjun 

spelades in på band. Konfidentialitetskravet har vi följt genom att informera rektorer och 

förskollärare om att material från bandinspelningen kommer att avidentifieras så att enskilda 

personer, barn eller förskola inte kommer att kunna identifieras. Inga namn nämns vilket 

betyder att undersökningen inte ska kunna härledas till vare sig kommun, förskola, rektorer 

eller intervjupersoner. Nyttjandekravet har vi förhållit oss till genom att inte använda 

uppgifter annat än till undersökningens syfte. Vi informerade rektorer och förskollärare om att 

intervjuerna skulle spelas in på band för att sedan transkriberas, bearbetas och analyseras. 

Efter uppsatsen godkännande blev de upplysta om att materialet skulle komma att förstöras 

med förskolors, rektorers och intervjupersoners namn och telefonnummer. Dessutom skulle 

bandinspelningen och anteckningar förstöras efter uppsatsens godkännande. 

 

4.2.6 Vetenskaplig ansats  

Under denna rubrik avser vi redovisa den teoretiska grund som påverkat oss i såväl planering, 

genomförande som bearbetning av vår undersökning.  
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Thomsson (2002) skriver att den som gör en undersökning kan välja att acceptera eller att 

reflektera. Man ska aldrig som forskare ta något för givet och som självklart utan ifrågasätta 

och förklara och ifrågasätta igen. Thomsson menar att man som forskare i varje sammanhang 

när man tolkar har med sig sina personliga erfarenheter och varje liten bit information som 

erhålls om ett fenomen, måste betraktas, som en byggsten för en prövning av gällande 

förståelse, kunskaper och fördomar. Thomsson menar vidare att en förståelse alltid kan 

förtydligas, fördjupas och förändras genom att upptäcka andra bitar av information om samma 

eller om liknande fenomen. 

 

Det är just förförståelsen alla fäster stor vikt vid som arbetar med förståelsegrundande och 

tolkande ansatser och som har sin utgångspunkt i hermeneutiken. Hermeneutiken beskrivs 

som ett växelspel mellan helhet och delar och menar att en helhet aldrig kan förstås utan en 

förståelse för delarna, på samma gång som delarna inte kan förstås utan den helhet som de 

ingår i eller bildar (Thomsson 2002, Kvale 1997). 

 

Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår undersökning där syftet enligt Kvale (1997) 

är att i den hermeneutiska tolkningen att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 

mening. Forskningsintervjuer är ett samtal om den mänskliga livsvärlden och där den 

muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är dubbelt relevant 

för intervjuforskning genom att den först ska kasta ljus över den dialog som skapar de 

intervjutexter som ska tolkas sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna 

tolkas (Kvale 1997). 

 

Vidare utgår vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i våra försök att förstå de 

upplevelser och uppfattningar som vi fått ta del av under intervjuerna. Det innebär att vi ser 

våra utförda intervjuer som socialt situerade handlingar. Vi ser på begreppet 

socialkonstruktionism i enighet med Lutz (2006, 2009) som menar att detta begrepp i stor 

utsträckning handlar om idén om ett fenomen.  

 

De utgångspunkter som vi väljer att belysa är att vi har försökt att ha en kritisk hållning mot 

kunskap som tas för given, vilket innefattar den forskning som vi själva är en del av. Vi ser 

även att tolkningar kan ses som en process och där kunskaps giltighet och ifrågasättande sker 

i social interaktion mellan människor. I denna interaktion ses språket som centralt för hur vår 

delade förståelse av hur kunskap skapas. Språket får en central betydelse i hur sociala 
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praktiker byggs upp och konstrueras. Slutligen ses kunskap och socialt handlande som något 

som påverkar varandra och när tolkningen av kunskapen runt ett samhälleligt fenomen 

förändras, kommer också handlandet att påverkas och vice versa (Lutz 2006, 2009).  
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5 Resultat   

Inledningsvis i detta kapitel presenteras förskollärarnas bakgrund följt av undersökningens 

resultat med utgångspunkt i våra frågeställningar.  

 Vad är det som gör att förskollärare söker specialpedagogiskt stöd?  

 Hur kan det specialpedagogiska stödet se ut i förskolan och vilka konsekvenser kan 

det få?  

 Vilka förväntningar har förskollärare på specialpedagogen? 

Det som är kursiverat i resultatdelen är förskollärarnas egna ord.  

 

5.1 Förskollärarnas bakgrund  

Förskollärare ett har arbetat i tio år som förskollärare varav fem år på den förskola som hon 

nu är verksam på. Under dessa år har hon arbetat med barn mellan tre till fem år för att 

därefter byta avdelning. Sedan hösten 2008 har hon arbetat med barn mellan ett till tre år. 

Under hennes tidigare tid som förskollärare har hon varit verksam på andra förskolor i 

kommunen, samt arbetat en kortare period på fritids. Förskollärare ett har tidigare erfarenhet 

av specialpedagogiskt stöd.  Förskollärare två har tidigare erfarenhet av specialpedagogiskt 

stöd och har arbetet som förskollärare i tjugo år varav fem år inom skolbarnomsorgen, samt 

varit verksam i andra kommuner. Förskollärare tre har arbetat som förskollärare i tjugofyra år 

varav sju år på den förskola hon nu är verksam på. Hon har även arbetat som förskollärare i 

Stockholm och Karlstad. Förskollärare tre har inte tidigare erfarenhet av specialpedagogiskt 

stöd. Förskollärare fyra har arbetat som förskollärare i snart sex år och började direkt efter 

avslutad förskollärarexamen på den förskola som hon nu är verksam på. Hon har inte tidigare 

erfarenhet av specialpedagogiskt stöd. Förskollärare fem har arbetat som förskollärare i arton 

år. Hon har arbetat på samma förskola sedan 1975, med undantag för föräldraledighet, 

utbildning och andra uppdrag. Förskollärare fem har flera erfarenheter av specialpedagogiskt 

stöd. 

5.2 Anledning till att förskollärarna söker specialpedagogiskt stöd 

Det gemensamma hos förskollärarna är att det finns ett barn i gruppen som man upplever har 

ett avvikande beteende och som man i arbetslaget behöver hjälp och stöd med i verksamheten.  
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Förskollärare ett säger att de söker specialpedagogiskt stöd för arbetslaget då de behöver hjälp 

med ett barn (3 år) i barngruppen som hon beskriver som aggressiv och våldsam i sitt 

beteende och som ofta hamnar i konflikt med andra barn och pedagoger. Ytterligare en 

anledning var att barnets mamma bad om hjälp och är i behov av stöd.  

Förskollärare två beskriver flera orsaker till att de söker stöd.  En orsak är att de är ett barn i 

gruppen (5 år) som är fixerad vid våld och våldshandlingar. Arbetslaget behöver hjälp med 

hur de ska bemöta barnets beteende, dels för barnets egen skull men även för de andra barnen 

i gruppen. Arbetslaget vill i första hand arbeta med barnet i sin egen verksamhet men ser det 

även som ett förebyggande arbete inför barnets skolstart.  

Man vill göra skolan medveten om det som förskolläraren utrycker […] för det här är 

ingenting som kommer att gå över av sig själv eller vad man ska säga utan det här är ju 

början på ett arbete då som kommer att fortsätt […].   

 

Förskollärare tre och fyra beskriver vid första mötet med barnet (1 år) och föräldrarna att det 

är något som inte stämde. Det som förskollärarna beskriver som annorlunda hos barnet är att 

barnet upplevs som sen i sin utveckling på flera plan samt att det finns frågor om samspelet 

mellan barnet och föräldrarna.  

 

Förskollärare fem beskriver ett barn med ett mycket vidare problem. Stöd söktes då barnet var 

fyra år och pågick fram till skolstart. Det hon ser är att barnet vid tre års ålder inte har något 

språk, aldrig möter blicken och blir väldigt upprörd, nästintill hysterisk. Barnet fastnar i 

mönster som upplevs annorlunda av förskolläraren och visar heller inget intresse för att leka 

med sina kompisar. Dessutom beskrivs barnet ha brister inom den motoriska utvecklingen och 

upplevs som osäker i många situationer. Alla situationer där det krävdes en förändring där 

man ställde ett krav på honom var jättejobbiga så det kunde.. just det här med att byta en 

tröja det kunde ju han skrika för i 2 timmar.  

 

5.3 Specialpedagogiskt stöd i förskolan 

Specialpedagogens insats pågick under en varierad tidsperiod, allt från enstaka gånger till 

regelbundna träffar över en längre tid och kom att innebära ett samarbete med barn, 

pedagoger, andra yrkesprofessioner och föräldrar. Specialpedagogen har använt sig av 

observation, samtal, filminspelning som metod i sitt tillvägagångssätt i det specialpedagogiska 
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stödet. Specialpedagogens har haft en handledande funktion i form av samtal där arbetslag har 

fått råd och tips för att främja barnets utveckling och vistelse på förskolan.  

 

Förskollärare ett beskriver att specialpedagogen kommer och observer barnet i barngruppen 

för att sedan samtala med arbetslaget i ca en timma. Specialpedagogens besök varar i ca 2,5 

timmar vid varje tillfälle. Förskollärare två träffar specialpedagogen vid ett tillfälle för 

handledning tillsammans med arbetslaget och vid ett senare tillfälle tar förskolläraren själv 

kontakt via telefon.  

Förskollärare tre och fyra beskriver att specialpedagogen följer ett barn från 1 års ålder till det 

att barnet är 3,5 år. Specialpedagogen kommer regelbundet varannan månad. När 

specialpedagogen kommer till förskolan för att filma barnet stannar hon drygt en timma. I det 

specialpedagogiska stödet använder sig specialpedagogen av en metod som kallas för Marte 

Meo. Marte Meometoden går ut på att med hjälp av videoinspelningar av vardagliga 

situationer observera barnets samspel med andra och fokus i observationen ligger på att 

noterar de resurser som finns hos barnet och i dess omgivning. Vid tredje intervjutillfället på 

förskola tre intervjuades en förskollärare om en insats från Esu. Insatsen var avslutad sedan 

mer än fem år tillbaka. (Information om Marte Meo [Hämtad 2009-04-02] 

http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=1669 ) 

 

I det första skedet av insatsen deltar flera olika professioner som sjuksköterska och psykolog 

från Barnavårdscentralen tillsammans med föräldrar, pedagoger och rektor. I det fortsatta 

skedet deltar specialpedagogen, pedagogerna, föräldrarna och rektor.  

 

Förskollärare fem beskriver att barnet utreds i början av insatsen av en barnpsykolog och 

resultatet  fick arbetslaget ta del av. Parallellt med psykologens utredning tror förskolläraren 

att det kom en specialpedagog från Esu som handledde arbetslaget.  Hon säger Sen tror jag att 

vi haft en specialpedagog i (paus) nu är jag inte till 100 säker alltså, från Esu som har 

handlett oss personal då, hur man kan hjälpa barnet paus) på bästa sätt då när dem har t.ex. 

hakat upp sig på vissa situationer å hur man ska gå till väga. Hon berättar vidare att det kom 

en specialpedagog från skolan till förskolan och kollade in barnet inför barnets skolstart och 

de  

 […] enades om att det var ett barn som hade det svårt i många ämnen.   

 

http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=1669
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Samtliga förskollärare upplever att det specialpedagogiska stödet innebar att de får hjälp och 

stöd i sin situation. Stödet innebär reflektion och diskussion om förhållningssätt och innehåll i 

verksamheten. I vissa fall innebar stödet personalförstärkning.  

 

Förskollärare ett beskriver att det specialpedagogiska stödet fram till nu kommit att innebära 

goda råd och tips kring hur de kan planera arbetet och förhålla sig till såväl barnet, 

barngruppen som verksamheten i övrigt. Sen hade vi väl tänkt en del tankar som hon pratade 

om också (paus) att (paus) (( icke-verbalt))(paus)det handlar ju mycket om att dela upp 

barnen i smågrupper å (( icke-verbalt) göra aktiviteter som kanske utmanar honom mer då 

han är en av de äldsta barnen vi har, vi känner väl att våran småbarnsavdelning är för (paus) 

den stimulerar inte honom längre heller så det kan ju också vara en orsak till att han blir 

uttråkad.  Dessutom har stödet kommit att innebära alternativa sätt att se på bakomliggande 

orsaker till barnets beteende. Förskolläraren tycker att det är bra att få stöd i arbetslaget med 

anledning av att det möjliggör ett gemensamt förhållningssätt. Hon säger […]  jo, men det 

känns ju jättebra att få det .. att vi i arbetslaget gör samma sak eller behandlar dem på 

samma sätt å hur vi ska tackla det då (paus).   

 

Förskollärare två säger att arbetslaget får tips om hur de kan svara barnet när barnet talar om 

våld och hur de kan lugna barnet samt förklara vad som är fantasi och vad som är verklighet. 

Förskolläraren säger att stödet påverkar arbetslaget och uttrycker vikten av att de som 

arbetslag har en och samma linje som de arbetar utifrån i mötet med barnet. Hon säger vidare 

att […] det är skönt att ändå få bekräftelse just när man tycker att det är lite besvärligt och 

att man känner sig lite ställd ibland, att man liksom, gör vi rätt gör vi fel? 

 

Förskollärare tre och fyra tycker att stödet innebär en positiv bekräftelse på deras arbets- och 

förhållningssätt med barngruppen. Båda förskollärarna ger en bild av att specialpedagogen tar 

sig tid, är hjälpsam och att det finns möjlighet och utrymme att diskutera de frågeställningar 

de har. En av pedagogerna säger Man kände aldrig att hon hade bråttom iväg eller så, hon 

var väldigt bra, hjälpsam och ställde upp för oss mycket under den tiden. Under 

handledningstillfällena samtalar man om pedagogernas samspel med barnet utifrån gjord 

filminspelning. Förskollärarna ser att barnet och hennes föräldrar får det stöd som finns att få 

både i och utanför förskolan och de observerade att barnet kom att utvecklas i en positiv 

riktning. Under barnets första tid på förskolan får barnet en personlig assistent som sedan 

slutar och arbetslaget får därefter en resurs i gruppen. Det innebär enligt förskollärarna en 
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större möjlighet att gå ifrån verksamheten för dokumentation av barnet. En av förskollärarna 

säger Jaa, alltså barnet fick ju plötsligt väldigt mycket stimulans kring sig och hon 

utvecklades ju väldigt fort gjorde hon ju å (paus) jag tror att det, vad ska man säga, .. det gick 

fortare än vad det hade gjort annars. 

 

Förskollärare fem säger att personalgruppen får stöd i form av samtal, tips, idéer och råd som 

kommer såväl barnet, barngruppen som arbetslaget tillgodo. Förskolläraren menar att 

arbetslaget blir säkrare i sin roll att hantera situationen bättre och hon upplever att stödet ger 

henne mer ork i arbete med alla barn. Dessutom innebär stödet en ökad förståelse för barnets 

beteende och behov då hon tar del av litteratur som handlade om barnets svårigheter. 

 

5.4 Förväntningar på specialpedagogen  

Förskollärarna är från början positivt inställda till att få specialpedagogiskt stöd. Tidigare 

erfarenheter av stöd påverkar förskollärarnas förväntningar genom att man förväntar sig hjälp 

och stöd i sin situation. Stödet innebar en positiv erfarenhet för förskollärarna.  

 

Förskollärare ett har tidigare positiva erfarenheter av den specialpedagog som ger det 

specialpedagogiska stödet: […] som sagt hade vi ju kontakt med specialpedagogen när jag 

jobbade här inne på Xx också.. två, i två fall, å då fick också jättebra stöd av henne så det 

kände man ju direkt att man känner till specialpedagogen sen förut å hon var .. säker på att 

det skulle bli bra att vi skulle få ett bra stöd […].  

Förskollärare två beskriver att hon förväntar sig att få stöd och hjälp av specialpedagogen.  

 

Förskollärare tre och fyra har ingen tidigare erfarenheter av specialpedagogiskt stöd och säger 

att de inte har några direkta förväntningar.  

Förskollärare fem säger att hon förväntar sig att det specialpedagogiska stödet ska innebära att 

det blir bra för barnet och kommer att få barnet att fungera bättre i gruppen. Hon ser även en 

möjlighet att samtalet i sig med specialpedagogen kan vara utvecklande och leda till att de gör 

ett bättre arbete utifrån den kunskap som fanns i arbetslaget.  
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6 Diskussion 

Vi har i undersökningen önskat belysa det specialpedagogiska stödet som ges av en 

specialpedagog ur ett förskollärarperspektiv. I diskussionen kommer vi utifrån resultat, syfte 

och teoretiskt bakgrund att föra ett resonemang om det specialpedagogiska stödet i förskolan.  

 

Begreppet barn med behov av särskilt stöd kom till i och med den stora Barnstugeutredningen 

på 1970-talet och syftade då till att ge barn med funktionshinder och handikapp förtur till 

förskolan. Vi har i vår undersökning sett att gruppen barn i behov av särskilt stöd har kommit 

att förändras över tid både i sin formulering från barn med särskilda behov till barn i behov av 

särskilt stöd och vilken grupp av barn man syftar på. Det senaste dokument som definierar 

gruppen barn i behov av särskilt stöd är Skolverkets allmänna råd för förskolan 2005. 

Definition av denna grupp beskrivs inte som någon enhetlig eller klart avgränsad grupp utan 

menar att alla barn behöver stöd för sin utveckling. En del barn behöver särskilt stöd under 

vissa perioder, andra under hela förskoletiden. Den stora gruppen barn i behov av särskilt stöd 

idag är barn med mer diffusa och svårtolkade behov som barn med koncentrationssvårigheter, 

språk- och talsvårigheter eller psykosociala svårigheter Skolverket (2005). 

 

Vi tycker att det är motsägelsefullt att man i ena stunden säger att gruppen barn i behov av 

särskilt stöd inte är någon enhetlig eller klart avgränsad grupp samtidigt som man pekar ut 

minst tre grupper av barn. Här ser vi att det sker en kategorisering i de allmänna råden (2005) 

och vi ställer frågan om vem som ska bedöma vad som är diffusa och svårtolkade behov och 

på vilka grunder? Vem är det som gör att de behoven upplevs på det sättet?  Är det 

personalen, specialpedagogen eller föräldrarna? Och hur ska de behoven bäst bemötas i 

förskolan och av vem?  

 

Det gemensamma hos förskollärarna i vår undersökning på frågan om vad som föranledde 

ansökan till Esu var att det fanns barn i gruppen som man upplevde hade ett avvikande 

beteende och som man i arbetslaget behövde hjälp och stöd med i sin verksamhet.  

Här ser vi att förskollärarna gjort en bedömning utifrån hur barnet fungerar i barngruppen och 

hur barns utveckling förväntas vara vid en viss ålder. Tideman (2000) liksom Lutz (2006, 

2009) pekar båda på att det historiskt sett har funnits en praktik inom förskolan att 

utvecklingsbedöma barn.  
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Tideman (2000) menar att begreppet barn i behov av särskilt stöd blir centralt för att förstå 

denna praktik där Lutz (2006, 2009) menar att när barnet och stödet definieras som särskilt 

bedöms barnet som avvikande. De menar båda att funktionen blir att konstruera barn i behov 

av särskilt stöd och där legitimitet skapas för praktiken att definiera avvikelser i förhållande 

till det normala. Bedömningen av barnens beteende som fyra av fem förskollärare gjorde 

menar vi innebär en bedömning i form av avvikelse hos barnet i jämförelse med ett tänkt 

normalitetsspann. Vi tycker att barnen i vår undersökning blir kategoriserade som barn i 

behov av särskilt stöd med anledning av sitt avvikande beteende då de hamnar utanför ramen 

för det normala och blir på så sätt målgrupp för specialpedagogiskt stöd. 

 

Vi menar att det specialpedagogiska stödet kan ses som en väg att nå upp till läroplanens mål 

om att förskolan ska anpassa den pedagogiska verksamheten till alla barns olika 

förutsättningar och behov då förskolan har till uppgift att ge barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver stöd i sin utveckling. Vi ser att efterfrågan på det specialpedagogiska stödet i 

förskolan kan komma att öka i framtiden med anledning av Skolverkets utvärdering av 

förskolan (2008) som visar på en ökning av gruppen barn i behov av särskilt stöd. Vi tror att 

ett sätt att minska framtida behov av specialpedagogiskt stöd är linje med de 

rekommendationer som de allmänna råden för förskolan (2005) förespråkar, om högre 

personaltäthet och med det minskad arbetsbörda, färre antal barn i barngruppen och 

gynnsamma miljö- och lokalförhållanden. Med andra ord ser vi de ekonomiska 

förutsättningarna vara avgörande för kvaliteten i förskolan. 

 

Skolverket (2005) menar att barns behov av särskilt stöd är relaterade till den miljö de vistas i 

vilket kan betyda att de behöver särskilt stöd i en miljö men inte i en annan. Vi tror att 

förskollärarnas bedömning av barns beteende kan uppfattas och hanteras annorlunda om 

verksamheten i förskolan haft bättre förutsättningar vad gäller t.ex. högre personaltäthet och 

mindre gruppstorlekar. Konsekvensen av detta tror vi kan leda till ett mindre behov av 

specialpedagogiskt stöd då personalen får ökade möjligheter att anpassa den pedagogiska 

verksamheten till alla barn och där en större hänsyn kan tas till barns olika förutsättningar och 

behov. 

 

Mats Börjesson (1997) menar att för att skilja ut någon som onormal eller särskild finns en 

föreställning om vad som är normalt. Det normala är mot vilket allt kan jämföras, det 

genomsnittliga, det vanliga eller en moralisk idé om hur det bör vara. Vi ser likheter mellan 
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det som Börjesson kallar för en moralisk idé om hur det bör vara till det som Skolverket 

(2005) kallar för godtyckliga bedömningarna. Skolverket menar att de godtyckliga 

bedömningarna handlar om på det sätt som man bedömer barns utveckling och prestationer.  

 

Vi samtycker med Lutz (2006, 2009) som menar att barns utveckling och prestationer i 

förskolan idag bedöms fortfarande utifrån de utvecklingsteoretiska tankarna som låg till grund 

för Barnstugeutredningen på 1970-talet som handlade om barnets språkliga, sociala, 

kognitiva, motoriska och känslomässiga utveckling. Till dessa förmågor fanns tanken om en 

gradvis förändring av barnets beteende som kunde placeras in på en tänkt 

normalutvecklingskurva som kopplades till barnets ålder. Skolverket (2008) lyfter fram att 

enskilda barns prestationer och färdigheter, kartläggs och bedöms i ökad utsträckning trots att 

varken läroplanen för förskolan (Lpfö 1998) ställer sådana krav. 

 

Det är den pedagogiska verksamheten som ska utvärderas i syfte att utveckla förskolans 

verksamhet inte det enskilda barnets förmågor och prestationer (Lpfö 1998). I vår 

undersökning såg vi inte den typ av bedömningsmaterial användas som enligt Skolverket 

(2008) förekommer, men vi ser en risk med att använda olika bedömningsmaterial då vi tror 

att det med ett felaktigt hanterade kan leda till att gruppen barn i behov av särkskilt stöd ökar 

än mer i förskolan.  

  

I vår undersökning visar det sig att oavsett insatsens längd innebar stödet för samtliga 

förskollärare att de under handledning av specialpedagogen reflekterade och diskuterade över 

sitt eget och arbetslagets förhållningssätt samt verksamhetens innehåll och utformning. Alla 

förskollärare upplevde att de genom handledning fått hjälp och stöd i sin situation utifrån de 

råd och tips som specialpedagogen bidragit med. Utifrån det reslutat vi fått tycker vi oss 

kunna utläsa att vissa centrala delar av uppdraget som beskrivs i högskoleförordningen (SFS 

2001:23) stämmer väl överens med den bild som förskollärarna gett av det 

specialpedagogiska stödet. 

 

 I Högskoleförordningen (SFS 2001:23) och SOU (1999:63) beskrivs fler och andra delar som 

ingår i specialpedagogens uppdrag och som vi menar har ett skolperspektiv i förhållande till 

genomförd undersökning. Även om det inte framgår av vårt resultat så finns det, enligt 

Siljehag (2007) en uppfattning om att specialpedagogens roll är otydlig i förskolan med 

anledning av förskolans traditioner och kultur varit frånvarande i den specialpedagogiska 
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utbildningen och i den specialpedagogiska forskningen. Det vi tycker är slående i dokument 

(SOU 1999:63, SFS 2001:23, SOU 2008:109) och litteratur (Börjesson 1997, Nilholm 2007, 

Persson 2004, och Tideman m fl. 2004) som beskriver specialpedagogens uppdrag i detta 

arbete är att det enligt vår uppfattning domineras av ett skolperspektiv. Det skapar frågor 

kring hur specialpedagogens uppdrag i förskolan skulle kunna beskrivas då vi tycker att de 

rådande formuleringarna i Högskoleförordningen (SFS 2001:23) och i SOU (1999:63) är mer 

riktad mot ett specialpedagogiskt uppdrag i ett skolsammanhang än mot förskolan. Frågor 

kring specialpedagogens uppdrag i förskolan belyser Siljehag (2007) och visar på anledningar 

till att specialpedagogens roll i förskolan kan vara otydlig. 

 

Vad gäller förväntningar på det specialpedagogiska stödet visar vårt resultat att 

förväntningarna varierade från ett antagande om att få hjälp och stöd till positiva 

förväntningar som baserade sig på tidigare erfarenheter. Vi kan också se att det stödet bidrog 

till att de som tidigare inte haft någon direkt uttalad förväntning fick positiva förväntningar. 

Vi menar att det är en bra förutsättning för ett förändringsarbete att ha en positiv förväntan 

och inställning men det betyder inte att det sker en positiv förändring i praktiken. Utifrån vårt 

resultat om vad det specialpedagogiska stödet kom att innebära och i kombination med 

förskollärarnas förväntningar fick vi tankar om betydelsen av att utvärdera stödet.  

 

Det optimala tycker vi är att specialpedagogen tillsammans med arbetslaget, efter avslutad 

insats, reflekterar och utvärderar det specialpedagogiska stödet. Vår undersökning ger inte 

svar på om eller hur utvärdering görs. Utvärderingen anser vi ska göras i syfte att förbättra 

framtida insatser. I detta sammanhang vill vi lyfta frågan om hur det specialpedagogiska 

stödet utvärderas idag och ser samtidigt att detta skulle kunna vara en fortsatt forskningsfråga 

i framtiden. 

 

Vi har fått en förståelse för att det specialpedagogiska stödet kan vara mycket varierande 

beroende på arbetslagets och barnets behov. Behovet av stöd kunde även styra längden och 

intensiteten på det specialpedagogiska stödet. I undersökningen framgick att samarbete med 

föräldrar, arbetslag och andra professioner förekom för att kunna ge det stöd som behövdes. 

Vi menar att det ställer stora krav på specialpedagogens kompetens att möta den variation av 

problem som kan förekomma.  

Avslutningsvis vill vi säga att detta arbete har gjort att vi fått mer kunskap och förståelse för 

sättet att se på barn i behov av särskilt stöd och en bild av specialpedagogens uppdrag i 
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förskolan. Arbetet med denna uppsats har gett en djupare insikt för den komplexitet som finns 

inom det specialpedagogiska fältet. Som specialpedagog i förskolan blir vår roll genom 

reflektion och samtal tillsammans med förskolans personal att söka möjliga och alternativa 

förklaringar samt lösningar genom att se problemet ur andra perspektiv och på så sätt 

möjliggöra en förändring till det positiva för alla inblandade. 
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Hej!                                           Skövde 16/3-09 

  

Vi heter Minna Goobar och Gunilla Sandberg och studerar på det specialpedagogiska programmet vid 

Örebro universitet. Tillsammans skriver vi vårt examensarbete. Vi har valt förskolan som område för vår 

studie med fokus på pedagogers erfarenhet av specialpedagogiskt stöd. Valet av förskolan som område har 

vi valt framförallt för att vi anser att förskolan som verksamhet inte har haft det utrymme den förtjänar i 

vår utbildning men även att den lyser med sin frånvaro när det gäller forskning inom det specialpedagogiska 

området. 

  

Vi har varit i kontakt med Esu som hjälpt oss med att förse oss med namn på förskolor som har sökt och haft 

en insats från dem och det är med den anledningen som vi nu hör av oss till er. Vi önskar få kontakt med 

någon/ra av era pedagoger som varit delaktig i en insats från Esu för att fråga dem om de kan tänka sig 

medverka i en intervju. Intervjun är tänkt att ta ca 40 min - max 1 tim.  

 

Vårt intresse ligger på pedagogens/ernas beskrivning av de erfarenheter dem fick i samarbetet med insatsen 

från Esu. Med anledning av att vi studerar på 50 % och arbetar den övriga tiden är vi tyvärr något 

begränsade för när vi kan genomföra intervjuerna och har därför önskemål och förhoppningar om att dem 

kan genomföras följande torsdagar; 19/3 på eftermiddagstid och den 2/4, än så länge går när som helst under 

dagen bra. (Vi är medvetna om att det kommer med kort varsel men hoppas på lite tur) 

  

Intervjuerna kommer att tas upp på band för att sedan transkriberas, bearbetas och slutligen analyseras.   

Det innebär att: 

 

* Deltagandet är naturligtvis frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

* Information från intervjuerna kommer endast att användas för uppsatsens syfte 

* Materialet från bandupptagningen kommer att avidentifieras så att enskilda personer, barn eller förskola 

inte kommer att kunna identifieras 

* Efter uppsatsen godkännande kommer materialet att förstöras om ni inte själva önskar få det tillskickat till 

er.  

  

Gunilla och jag hoppas med denna studie kunna belysa och urskilja några gemensamma drag hos 

verksamma pedagoger med erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i förskolan utifrån begrepp som 

specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd m.m.  

  

Stort tack på förhand och Mvh Minna Goobar & Gunilla Sandberg 

  

Gunilla 0501-357 01 / 0768 - 26 75 91 (Genomför intervjun) 

Minna 0500 - 41 39 44 / 0735 - 39 92 83   

 

  

Ps. Vi har tidigare skrivit två arbeten tillsammans där den ena belyste en skolledares förväntningar på 

specialpedagogen och den andra tar upp vad styrdokumenten för förskolan säger om barn i behov av särskilt 

stöd och specialpedagogik. Ds.   
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Hej!                          Måndag den 16 mars 2009 

Först och främst ett stort tack för att du/ni tar er tid för att medverka i vår undersökning!! 

Vi heter Minna Goobar och Gunilla Sandberg och läser till specialpedagoger vid Örebro universitet. 

Undersökningen ingår i vårt examensarbete och vi har valt förskolan som forskningsområde med fokus på 

pedagogers erfarenhet av specialpedagogiskt stöd. Valet av förskolan som område har vi valt framförallt för 

att vi anser att förskolan som verksamhet inte har haft det utrymme den förtjänar i vår utbildning men även 

att specialpedagogisk forskning om förskolan förekommer i alltför ringa omfattning.  

Vi önskar under intervjun få ta del av era beskrivningar av de erfarenheter ni fick i samarbetet med insatsen 

från Esu. Det kan även vara bra för er att känna till att intervjuerna kommer att spelas in på band för att 

sedan transkriberas, bearbetas och slutligen analyseras.  

Det innebär att: 

 * Deltagandet naturligtvis är frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

* Information från intervjuerna kommer endast att användas för uppsatsens syfte 

* Materialet från bandupptagningen kommer att avidentifieras så att enskilda personer, barn eller förskola 

inte kommer att kunna identifieras 

* Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer materialet att förstöras. 

  

Vi hoppas med denna studie kunna belysa och urskilja några gemensamma drag hos verksamma pedagoger 

med erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i förskolan utifrån begrepp som specialpedagogik och barn i 

behov av särskilt stöd. 

Tack än en gång för att ni tar er tid och vi ser fram emot att få träffa er! 

Med vänlig hälsning: 

Gunilla Sandberg 0501-357 01 / 0768 - 26 75 91 (Genomför intervjun) 

  

Minna Goobar 0500 - 41 39 44 / 0735 - 39 92 83    

 


