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Abstract	

Special	support	in	preschool,	for	whom?	

Factors	that	affect	a	child's	access	to	special	support	from	the	perspective	of	the	special	educator	
 
 

The main purpose of the study is to examine different factors that have impact on a child's 

access to special support from a special educator's perspective. What needs and challenges are 

prominent in preschool linked to children in need of special support? What role does the 

special educator have on the basis of the needs and challenges in the preschool? The method 

we used when we conducted our material for this study was a qualitative research approach. 

The empirical data has been collected through interviews with eight special educators and the 

answers were analyzed through systems theory, the individual perspective and the relational 

perspective. The main result of the study shows that the individual perspective is the 

prominent approach managing special support in preschools. It has also shown that there is a 

need of the special educator guiding educators to shift focus to the relational perspective in 

order to create an including environment in preschools. The prominent results in the study 

regarding needs has shown to be difficulties of mapping special support, lack of 

communication and handling children who acts out. The prominent results of challenges have 

been the lack of time for educators in preschool to reflect on their own role in the change to 

the relational perspective and to get the emotional support and guiding from a special 

educator.  
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Inledning	
Förskolan ska vara en plats för alla barn och anpassas för alla barn oavsett deras olika 

förutsättningar och behov. Enligt Skollagen och förskolans läroplan ska förskolans 

verksamhet vara likvärdig och utgå från barnet och barnets behov (SFS 2010:800, Lpfö 

98/16).  
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 
(Lpfö 98/16, s.5). 

 

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom 
uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att ett barn har behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se 
till att barnet ges sådant stöd (SFS 2010:800). 

 

I styrdokumenten finns det dock inga specifika riktlinjer för hur verksamheten i förskolan ska 

anpassas efter varje barns behov utan detta är upp till varje förskola och förskollärare. 

Problematiken med att det inte finns några riktlinjer för hur arbetet ska se ut leder till att ett 

barns tillgång till särskilt stöd kan variera från förskola till förskola. Skolinspektionens (2017) 

granskning visar att arbetet med särskilt stöd skiljer sig kvalitativt vilket resulterar i att barns 

tillgång till förskolans verksamhet inte är likvärdig. När vi nu snart är färdigutbildade 

förskollärare och ska vara med och skapa en förskola för alla så ställer vi oss frågan hur vi på 

bästa sätt kan göra detta. Vi vill med denna studie bidra till mer kunskap om vilka faktorer 

som påverkar ett barns tillgång till särskilt stöd i förskolan. Vårt intresse för specialpedagogik 

och särskilt stöd väcktes då vi ville få mer insikt i hur arbetet genomförs för att kunna 

inkludera alla barn redan från tidig ålder. En gemensam ståndpunkt inom specialpedagogiken 

är att ju tidigare insatser görs för barn i behov av särskilt stöd, desto bättre (Palla 2011, s. 27).  

Skolinspektionens (2017) granskning visar på att två av tre förskolor anses behöva utveckla 

sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd, bland annat kopplat till brist på gemensam syn på 

särskilt stöd samt hur detta ska utformas. Vi har därför valt att studera vilka faktorer som 

påverkar ett barns tillgång till särskilt stöd där utgångspunkten i studien är att undersöka de 

behov och utmaningar som är framträdande i förskolan för barn i behov av särskilt stöd. Då 

specialpedagogen har en central roll gällande särskilt stöd i förskolan är det utifrån dennes 

perspektiv som vi har studerat ämnet. Specialpedagogen besitter särskilda kunskaper inom 

specialpedagogik genom en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och förskollärare på 
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90 högskolepoäng. Förutom framträdande behov och utmaningar i förskolan kopplat till 

särskilt stöd så studerar vi även specialpedagogens roll i detta. Studien är kvalitativ och 

grundar sig i intervjuer av åtta specialpedagoger.  

Syfte	och	frågeställning	
Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett barns tillgång till särskilt stöd i 

förskolan utifrån specialpedagogens perspektiv. 

• Vilka behov och utmaningar är framträdande för specialpedagogen i förskolan kopplat 

till barn i behov av särskilt stöd? 

• Vilken roll har specialpedagogen utifrån de behov och utmaningar som finns i 

förskolan? 
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Tidigare	forskning	
Utifrån vårt syfte och frågeställning har vi valt att ta del av tidigare forskning som bidrar till 

en bild av forskningsfältet gällande särskilt stöd i förskolan, specialpedagogens roll och 

specialpedagogiska perspektiv. Vårt val av ämne har lett oss in på ett fält av 

specialpedagogisk och pedagogisk forskning. Forskningsfältet är generellt stort inom 

specialpedagogik och pedagogik både inom förskola och skola. Detta har gett oss möjligheten 

till att fokusera främst på den forskning som är relevant för vårt område vilket är 

specialpedagogik inom förskolan. Vi har därför gjort ett aktivt val att inte ta med någon större 

del av forskning om specialpedagogik inom skolan. Andra specifika teman som vi valt bort 

men som det finns forskning om är elevers och föräldrars upplevelser av att ha eller leva med 

funktionsnedsättningar. 

Arbetet	med	behov	av	särskilt	stöd	i	förskolan 
Skolinspektionens (2017) granskning visar att det finns stora skillnader i hur arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd ser ut vilket medför att barnens förutsättningar inte blir likvärdiga 

inom förskolans verksamhet. En av de stora skillnaderna visade sig vara att tillgången till 

olika stödfunktioner som exempelvis specialpedagog varierar mycket. Resultatet visar på att 

två tredjedelar av förskolorna som granskats behöver utveckla sina arbetssätt och sin 

gemensamma syn på barn i behov av särskilt stöd för att uppnå en mer välfungerande 

verksamhet som tillgodoser alla barns olika behov. En tredjedel av förskolorna i granskningen 

visar på ett fungerande arbete med barn i behov av särskilt stöd. Några av 

framgångsfaktorerna i förskolorna med ett fungerande arbete visade sig vara att det fanns 

tillgång till specialpedagoger, kompetensutveckling och tillgång till reflektion. En annan 

framgångsfaktor var att personalen hade goda kunskaper och samstämmig förståelse kring hur 

arbetet genomförs med barn i behov av särskilt stöd. Skolinspektionens granskning av denna 

ojämna kvalitet i förskolorna leder till att det kan finnas barn som inte får tillgång till rätt sorts 

stöd, vilket kan påverka deras utveckling och lärande (ibid.). Granskningen bidrar med ett 

underlag för vår studie då den visar på både framgångsfaktorer och områden som behöver 

utvecklas vilket går i linje med vår studie.  

Specialpedagogens	roll	i	förskolan				 

Karin Renblad och Jane Brodin (2014) har i sin studie undersökt specialpedagogens roll i 

förskolan och dess funktion. I studien hänvisar författarna till att tidigare forskning visar på 

att vart fjärde barn i förskolan har emotionella, psykiska och/eller sociala problem. Studiens 
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resultat visar på att specialpedagogerna upplever att det viktigaste i deras roll är att vara 

handledare, bollplank och rådgivare till förskolans personal. Den visar även på att behovet av 

specialpedagogen uppfattas som stort. I studien lyfts betydelsen av att det är personalens 

förhållningssätt och miljön som behöver förändras och inte barnet för att kunna skapa en 

förskola för alla (ibid.). I likhet med Renblad och Brodin menar Linda Palla (2009) i sina 

artiklar om specialpedagogik att det finns en risk med att fokusera på barnet då svårigheterna 

befästs i barnet och att barnet då blir sin svårighet. Författaren menar att det inte betyder att 

man ska förbise svårigheterna utan att istället fokusera på att utveckla barnets förmågor och se 

till utvecklingsmöjligheterna i verksamheten. Resultatet av Gunilla Lindqvists (2011) studie 

om särskilt stöd visar att olika yrkesgrupper inom förskola och skola uppfattar det som 

specialpedagogens roll att lösa svårigheter med att möta alla barn. Palla (2009) beskriver att 

specialpedagogiken är en pedagogik som kompenserar den vanliga pedagogiken när denna 

inte är tillräcklig. Även om det är specialpedagogens uppgift att arbeta med specialpedagogik 

menar Palla att det är alla pedagogers ansvar. Författaren menar vidare att en av 

specialpedagogens främsta uppgifter är att möjliggöra för alla människor oavsett behov eller 

ålder att vara delaktig i alla sammanhang (ibid.). Att möjliggöra allas delaktighet kan kopplas 

till inkluderings-begreppet som innebär att det är verksamheten och helheten som ska 

anpassas till alla individer oavsett olikheter. Motsatsen till inkludering blir då att det är barnet 

som ska anpassas till verksamheten. Joakim Isaksson (2009) menar i sin avhandling om 

särskilt stöd att inkludering i förskolan ska ses som en ständigt pågående process för att nå det 

ideologiska målet att verka för alla barns delaktighet. En av specialpedagogens roll är kopplat 

till att observera vilket kan leda till åtgärder i det pedagogiska arbetet för pedagogerna. 

Genom observation kan olika utvecklingsmöjligheter hos barnet upptäckas (Lutz 2009, Palla 

2009). Tidigare forskning om specialpedagogens roll i förskolan är relevanta för vår studie då 

de bidrar med kunskap om betydelsen av rollen och omständigheterna kring dess funktion 

vilket är det perspektiv vi intar i vår studie.  

Specialpedagogiska	perspektiv	

Claes Nilholm (2005) menar i sin artikel om specialpedagogik att specialpedagogiken ofta 

delas in i två perspektiv vilka är individperspektivet och det relationella perspektivet. 

Individperspektivet är det mer traditionella perspektivet och är inriktat på personliga 

egenskaper och dess betydelse för individens problem. Författaren framhäver att i det 

traditionella perspektivet är det fokus på specialpedagogisk kompetens för att kompensera 

avvikande beteenden genom segregerande lösningar. I takt med ett mer samhällsvetenskapligt 

intresse för specialpedagogik växte andra synsätt fram som mer handlade om att se till de 
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sociala konstruktionerna snarare än att se till individen. Enligt Nilholm är kritiken mot det 

traditionella perspektivet att individen ses som problembärare och att det är individens brister 

som är i fokus, till skillnad från det relationella där en individ i behov av stöd snarare ses i en 

större kontext (ibid.). Forskning inom specialpedagogik i Sverige har dominerats av 

individperspektivet men det sker en långsam förflyttning mot det relationella perspektivet 

(Nilholm 2005; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). Ingemar Emanuelsson, Bengt 

Persson och Jenny Rosenqvist (2001) beskriver i sin kunskapsöversikt inom 

specialpedagogiken att en orsak till att förflyttningen sker långsamt till det relationella är 

tidsperspektivet. De menar att de akuta åtgärderna kopplat till socioemotionella störningar får 

mer tid och resurser. Författarna menar vidare att dessa akuta åtgärder ofta bidrar till 

kortsiktiga och individfokuserade lösningar. En problematik för specialpedagogen är att de 

oftast får bemöta de utmaningar som pedagogerna upplever som mest akuta vilket medför att 

mindre tid läggs på långsiktiga lösningar (ibid.). Forskning kring de två perspektiven ger en 

förståelse för perspektivskiftet mot det relationella samt hur de förhåller sig till 

specialpedagogiken idag. Individperspektivet och det relationella perspektivet är 

grundläggande i vår studie och genomsyrar både genom tidigare forskning och som teori.  

Barn	i	behov	av	särskilt	stöd	

I Kristian Lutz (2009) avhandling om kategorisering av förskolebarn studeras kategorin barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan. Lutz menar att denna kategorisering finns på olika nivåer i 

samhället och lyfter denna kategoriseringsprocess utifrån historiska och kulturella 

sammanhang som skapar olika “sanningar” om barn. Anette Sandberg, Anne Lillvist, Lilly 

Eriksson, Eva Björck-Åkesson och Mats Granlund, (2010) beskriver i sin studie om 

specialpedagogik i förskolan att kategorin barn i behov av särskilt stöd är svår att definiera för 

många inom förskolans verksamhet. Deras studie visar dock på att kategorin oftast innefattar 

barn som har svårigheter med det sociala samspelet. Lindqvists (2011) studie visar att rektorer 

i grundskolan och förskolechefer till stor del anger att anledningen till att ett barn är i behov 

av särskilt stöd är barnets individuella brister. Lutz (2009) menar att kategoriseringen av barn 

i behov av särskilt stöd påverkar bland annat resursfördelningen inom den pedagogiska 

verksamheten. Lutz tar även upp frågeställningen vems problem som definieras i relation till 

kategoriseringen av barn i behov av särskilt stöd. Författaren lyfter fram tre olika alternativ 

vilka är samhällets problem, verksamhetens problem eller barnets problem. Lutz resultat visar 

att något som ofta ses som ett problem för verksamheten är barn som beskrivs ha utagerande 

beteende. Vidare beskrivs denna grupp till största del bestå av pojkar (ibid.). Skolinspektionen 

(2017) menar genom sin granskning att en anledning till att pojkar ofta uppmärksammas vara 
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i behov av särskilt stöd är att fokus ligger på barn som tar stor plats och är utagerande, vilket 

medför att de tysta flickorna riskerar att förbises. 

Eva M Johansson (2016) skriver i sin avhandling om bedömningar av barns lärande och 

utveckling i förskolan. Författaren menar att bedömningarna görs utifrån föreställningar om 

den normala utvecklingen som står i kontrast till det avvikande vilket kan leda till ett 

bristperspektiv. Resultatet visar på att trots att det finns en ambition att inte bedöma barnen 

utifrån vad de inte klarar av utan att istället ha ett helhetstänkande utifrån förskolans arbete 

var ändå bristperspektivet framträdande (ibid.). Palla (2011) skriver i sin avhandling om 

olikheter inom förskolan och hur barn blir subjekt genom att barnet bryter mot ett förväntat 

beteende. Att bryta mot ett förväntat beteende kan exempelvis handla om att barnet agerar på 

ett sådant sätt som utmanar pedagoger eller skapar förvirring och oro bland pedagoger, barn 

eller andra vuxna (ibid.). Renblad och Brodin (2014) menar att det är av vikt att göra 

bedömningar och handlingsplaner för att se om ett barn utvecklas optimalt. Deras resultat 

visar dock på att handlingsplanerna inte utvärderas samt att de inte är utarbetade utifrån 

läroplanens mål. Författarna menar även att det som kan försvåra detta arbete är att 

förskollärare uttrycker rädsla för att bedöma barnen vilket kan hindra barnet från att få rätt 

sorts stöd. Bedömning kan i vissa fall kopplas till diagnostisering vilket i vissa fall kan vara 

en förutsättning för att få stödinsatser (Skolverket 2008). Dessa studier bidrar till kunskap om 

vilka barn som är i behov av särskilt stöd utifrån en form av kategorisering. De bidrar även till 

kunskap om hur denna kategoriseringsprocess går till i form av bedömning vilket går i linje 

med vår studie.  

Sammanfattning	av	tidigare	forskning	

Tidigare forskning har dominerats av ett individperspektiv men forskning visar även på att det 

är det relationella perspektivet som bidrar till en mer inkluderande verksamhet. Hur 

specialpedagogens roll ingår och påverkar förskolans verksamhet är något som det finns 

mindre forskning om. Nyare forskning från Skolinspektionens (2017) granskning visar dock 

på att specialpedagogens roll är en av framgångsfaktorerna för att tillgodose alla barns behov i 

förskolan. Trots att det finns mycket forskning om specialpedagogik utifrån 

individperspektivet och det relationella perspektivet så har få belyst anledningen till varför 

individperspektivet fortfarande är det dominerande inom förskolan. Det relationella 

perspektivet ses ofta som det som är eftersträvansvärt inom specialpedagogiken men i 

praktiken är ofta individperspektivet det rådande. Vi har därför valt infallsvinkeln att se till 

framträdande behov och utmaningar kopplat till specialpedagogens roll för att belysa vilka 

faktorer som påverkar barns tillgång till särskilt stöd i förskolan utifrån de två perspektiven.  
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Teoretiska	utgångspunkter	
Våra teoretiska utgångspunkter i studien är systemteorin, individperspektivet och det 

relationella perspektivet. Vi har valt dessa tre olika perspektiv eftersom de ger oss en bra 

utgångspunkt i vårt forskningsfält. Systemteorin ger oss en möjlighet att se hur olika delar i 

förskolans verksamhet samspelar med varandra då vi undersöker specialpedagogens roll i 

förskolan samt hur deras behov upplevs. Systemteorin ger ett perspektiv på hur man kan 

förstå individer i olika system och samspelet mellan olika system. Individperspektivet och det 

relationella perspektivet ger oss ett perspektiv på hur vi kan förstå sättet att tala om barn i 

behov av särskilt stöd vilket i sin tur kan leda till olika pedagogiska konsekvenser. Genom 

individperspektivet uppmärksammas när barn blir bärare av sina problem och vad detta ger 

för konsekvenser för det särskilda stödet. Genom det relationella perspektivet 

uppmärksammas barnet som en del av ett större sammanhang och samspelet mellan olika 

aktörer inom förskolan. Det relationella perspektivet ingår till viss del i systemteorin då 

systemteorin innefattar samspel och kommunikation. Det som skiljer dessa åt är att 

systemteorin mer innefattar samspel och kommunikation mellan olika grupper och system och 

det relationella perspektivet mer innefattar samspelet och kommunikation mellan individerna i 

systemet.  

Systemteori	

Systemteorin som är en av de teorierna som vi har valt att utgå ifrån härstammar från Ludwig 

von Bertalanffly, som vi har tagit del av genom Lars Svedberg (2007) och Odd Harald 

Røkenes och Per-Halvard Hanssens (2016) tolkningar av teorin. Røkenes och Hanssen (2016 

s. 202-203) menar att systemteorin bygger på förståelse om kommunikation och samspelet 

mellan människor i olika sociala system. De betonar att utgångspunkten i det systemteoretiska 

tänkandet är en relationell förståelse, vilket innebär att perspektivet är att se människan som 

en del av en kontext och en helhet. De beskriver att i systemteorin är de sociala system som 

en människa ingår i viktigast, vilket innebär i det systemteoretiska tänkandet att det är själva 

relationen mellan människor som har betydelse inte en individs egenskaper. Författarna 

hävdar att en egenskap eller ett beteende som visar sig i en individs agerande inte kan 

förändras förrän relationen i det sociala samspel som individen befinner sig i förändras (ibid.). 

Även Svedbergs (2007 s. 49-53) tolkning av Bertalanfflys tankar är att varje system är en del 

av en annan del som tillsammans bildar en helhet. Svedberg menar att i det systemteoretiska 

tänkandet kan en grupp som ingår i ett system skapa olika förutsättningar för en individ, 

vilket betyder att en individs beteende eller eventuella svårigheter kan uppstå i ett system. 
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Med det menar författaren att det är de mänskliga relationerna och samspelet som utspelar sig 

mellan individerna i de olika systemen som är det som kan få betydelse för en individ. 

Svedberg betonar att en individ ingår i många olika system, exempelvis i skolan, en 

kompisgrupp eller i en träningsgrupp. Därigenom menar författaren att ett system kan påverka 

en individ i ett annat system än det systemet som individen först ingick i (ibid.). Vår egen 

tolkning och förståelse av systemteorin är att om ett barn agerar utagerande i exempelvis 

förskolan är det inte individen som fokus ska riktas mot, utan att istället se hela förskolan som 

ett system. Sammanfattningsvis är det systemteoretiska perspektivet väsentligt för oss 

eftersom utgångspunkten i teorin är att analysera hur människor i olika grupper samspelar 

med varandra.  

Individperspektivet	

Utifrån individperspektivet söks svårigheter och förklaringar hos individen själv. 

Individperspektivet härstammar från 1800-talet och har sin kunskapsbas i den medicinska och 

psykologiska forskningen vilket medför att diagnostiseringen är central för att finna förklaring 

till en individs svårigheter (Ahlberg 2015, s. 42-43). Individperspektivet benämns på olika sätt 

av olika författare, exempelvis som det kategoriska perspektivet. Det grundläggande är dock 

att svårigheter och problematik anses vara befäst i individen som då blir bärare av sitt 

problem. Palla (2011, s. 35) menar att inom detta perspektiv så konstrueras barnet som bärare 

av sina problem, vilket leder till att man ser barnet som varande med svårigheter. 

Svårigheterna ses som avvikelser hos barnet och kan därför ofta leda till åtgärder som är 

specifikt riktade mot individen i form av speciella metoder eller specialundervisning (ibid.). 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 128) menar att det individuella perspektivet 

ses som det traditionella och att detta är det dominerande perspektivet inom pedagogiken. 

Elisabeth Nordin Hultman (2008, s. 43-44) menar att inom det individuella perspektivet så 

knyter man svårigheterna till barnet där man söker förklaringar i exempelvis uppväxtmiljö, 

personliga egenskaper eller tidigare erfarenheter. Författaren menar att en pedagogisk 

konsekvens av perspektivet är att en risk kan vara att man förbiser det större pedagogiska 

sammanhanget om man fokuserar för mycket på att svårigheten sitter i barnet. Enligt Moira 

von Wright (2002, s. 18) kan perspektivet medföra att man letar efter fel och brister hos barnet 

och att man gärna vill få svar på vad dessa beror på mer än att sträva efter 

utvecklingsmöjligheter. Individperspektivet kan något tillspetsat sägas sällan ha någon 

pedagogisk användbarhet när det gäller långsiktiga lösningar, men har mer relevans när det 

kommer till förståelse för exempelvis vissa funktionshinder (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist 2001, s.131.).  



9	
	

Relationellt	perspektiv	

Till skillnad från individperspektivet där individen är i fokus är det centrala i det relationella 

perspektivet samspelet omkring individen som har betydelse. Enligt Ahlberg (2015, s. 48) 

introducerades det relationella perspektivet i Norden under 1960- och 70-talet som en motbild 

till tidigare forskning av individuella egenskaper. I det relationella perspektivet vänds blicken 

från individen och istället mot pedagogiken. Fokus i det relationella perspektivet är på 

relationen och samspelet mellan individer, men även på interaktion mellan individen och 

organisationen (ibid. s. 48). Nordin Hultman (2008) använder det relationella perspektivet för 

att förtydliga hur individen i detta perspektiv synliggör definitionen barn i svårigheter. 

Författaren framhäver att i det relationella perspektivet är det sammanhanget som har 

betydelse för individens svårigheter. Utifrån ett relationellt perspektiv studeras individen i det 

sociala samspelet och i relationen mellan den grupp eller organisation som individen ingår i 

för att upptäcka och skapa sig en förståelse för individens beteende. Vidare beskrivs att om 

pedagogiken studeras istället för individen kan svårigheter i exempelvis material och miljö 

upptäckas (ibid. s. 45). Även Ahlberg (2015, s. 48) beskriver betydelsen av ett 

helhetstänkande i det relationella perspektivet, vilket omfattar fyra olika nivåer: samhälle, 

skola, grupp och individnivå. Författaren menar vidare att alla dessa nivåer behöver ses i 

förhållande till varandra (ibid.). Utgångspunkten i det relationella perspektivet är att se 

individen i ett sammanhang, vilket flera av de forskare som vi nämner framhäver. Det betyder 

att i det relationella perspektivet är samspelet omkring individen det som är det intressanta, 

vilket innebär att en individs svårigheter och behov av stöd ska ses i relationen till en individs 

omgivning. Omgivningen framhävs i det relationella perspektivet som viktigt eftersom det är 

där, i mötet med andra individer som olika faktorer till svårigheter hos en individ kan 

synliggöras (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 22-23). Sammanfattningsvis är 

individperspektivet och det relationella perspektivet relevant för denna studie då de hjälper 

oss att synliggöra olika processer och ställningstaganden i det specialpedagogiska 

sammanhanget i förskolan.  
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Material	och	metod	
I denna del kommer vi att redogöra för de tillvägagångssätt som vi har använt oss av i vår 

studie. Vi kommer att redogöra för val av metod, genomförande av intervjuer, bearbetning av 

data, etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. Vi kommer även att diskutera hur våra 

val av metoder har påverkat vår studie. 

Val	av	metod		

Vårt val av metod är kvalitativ och vi använder oss av intervjuer för att införskaffa oss 

kunskap om vårt aktuella forskningsämne, vilket innebär att vi tolkar och analyserar det 

material som vi samlar in från våra intervjuer. Patel och Davidson (2011, s. 14) menar att en 

kvalitativt inriktad forskning lämpar sig för undersökningar som handlar om att göra 

tolkningar och skapa förståelse för människors upplevelser inom ett område. Vi har därför 

valt att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer då det är specialpedagogens 

beskrivningar av framträdande behov och utmaningar inom specialpedagogiken i förskolan 

som vi valt att studera. Om vi istället hade valt att undersöka exempelvis var eller hur ofta en 

specialpedagogisk insats sker i förskolan hade det passat bättre att göra en mer kvantitativt 

inriktad forskning. Patel och Davidson (2011, s. 13-14) menar att kvantitativt inriktad 

forskning lämpar sig när man undersöker frågor som kräver statistiska undersökningar för att 

kunna göra jämförelser kring exempelvis hur ofta något sker.  

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 73) bygger utförandet av intervjuer på en teknik där den 

som intervjuar ska ta del av informationen som respondenten lämnar, vilket betyder att 

respondenten svarar på frågor som intervjuaren har skapat. Kvale och Brinkmann (2009, s. 

39) menar att syftet med att utföra en kvalitativ intervju är att förstå den intervjuades livsvärld 

och perspektiv. Vi anser att vi genom våra utförda intervjuer möjliggjorde just detta som 

Kvale och Brinkmann beskriver, då vi upplevde att intervjuerna gjorde det möjligt för oss att 

ta del av och urskilja specialpedagogens perspektiv inom ämnet. I utförandet av intervjuerna 

gjorde vi även ett medvetet val att använda oss av öppna intervjufrågor, vilket innebar att vi 

använde oss av en låg grad av standardisering. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 75-77) 

innebär en låg grad av standardisering att frågorna är ställda utan ett fast svarsalternativ, det 

vill säga att frågorna skapar möjligheter för respondenterna att själva svara som de anser är 

lämpligt. Tekniken som vi använde oss av när vi utformade våra intervjufrågor kallas “tratt-

tekniken”, vilket innebär att vi började med enklare och öppnare frågor. Detta 

tillvägagångssätt gav respondenten möjlighet att på ett mer lättsamt sätt uttrycka sig innan 
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våra frågor övergick till att bli mer specifika och ingående angående vårt aktuella ämne (ibid. 

s. 78).  

Tillvägagångssätt	och	urval		

Vårt inledande tillvägagångssätt för att hitta specialpedagoger att intervjua var att kontakta 

förskolechefer inom Stockholm Stad och berätta om vårt tilltänkta ämne via mail. Vi 

upptäckte ganska snart att denna metod var väldigt svår då vi inte fick någon respons trots att 

förskolecheferna vidarebefordrat mailet. Vi angrep då problemet genom att skicka ut en fråga 

till en vän och frågade om hen hade någon kontaktuppgift till en specialpedagog. Genom att 

använda våra egna kontakter åstadkom vi etableringen av en ny kontakt med en 

specialpedagog. När kontakten var etablerad frågade vi om hen möjligtvis kunde delge oss 

kontaktuppgifter till andra specialpedagoger inom Stockholmsområdet. Denna förfrågan från 

oss resulterade i att vi etablerade kontakt med åtta specialpedagoger som vi senare 

intervjuade. Metoden vi använde oss av beskriver Stukát (2011, s. 70) som ett snöbollsurval 

vilket betyder att forskaren letar efter tilltänkta personer som besitter en speciell roll eller 

egenskap. Författaren beskriver sedan att den personen som forskaren hittar hjälper forskaren 

att identifiera fler individer med samma roll eller egenskap därav namnet snöbollsurval 

eftersom kontaktnätet växer. Vårt urval baserades inte på specialpedagogernas 

arbetslivserfarenhet eller placering då detta inte var relevant för vår studie. Urvalet handlade 

mer om att specialpedagogerna på något sätt ingick i förskolans verksamhet då det var just 

förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd som vi var intresserade av. Vi har valt att 

ta del av just specialpedagogens perspektiv då specialpedagogen har en nyckelroll inom 

särskilt stöd och har en övergripande översikt över förskolans verksamhet. De 

specialpedagoger som ingår i vår studie har sammanlagt en översikt över arbetet med särskilt 

stöd i omkring ett hundratal förskolor i Stockholmsområdet. Vi kommer i föreliggande studie 

benämna specialpedagogerna som vi intervjuat som respondenter. När vi använder begreppet 

pedagoger så innefattar de all personal som arbetar inom förskolans verksamhet.  

Genomförande	av	intervjuerna	

När vi hade mottagit kontaktuppgifter till specialpedagogerna skickade vi ut informationsbrev 

om de forskningsetiska riktlinjerna samt vad vår studie skulle innehålla. Intervjuerna med 

specialpedagogerna bokades därefter in och vid intervjutillfällena åkte vi ut till deras 

arbetsplatser för att genomföra intervjun. Vi kom fram till beslutet att åka ut till dem då vi 

bedömde att respondenterna där skulle känna sig mest bekväma med att besvara våra frågor. 

Stukát (2011, s. 45) beskriver betydelsen av miljön när en intervju utförs. Författaren menar 
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att platsen ska vara någonstans där båda parter kan känna sig bekväma. I utförandet av 

intervjun använde vi båda våra mobiltelefoner för att spela in intervjun. Anledningen till att vi 

båda två spelade in intervjun var att vi bedömde att risken för eventuella tekniska problem 

med inspelning då minskade. Vårt förfarande vid själva intervjun var att vi båda två var på 

plats där den ena av oss ställde frågorna och den andra antecknade med papper och penna. En 

nackdel med att vi båda var på plats under intervjuerna var att detta var tidskrävande, men vi 

gjorde detta val då fördelarna övervägde nackdelarna. Genom att vi båda var på plats kunde vi 

båda spela in, få en egen uppfattning om intervjun samt hjälpas åt att ställa följdfrågor. 

Genom att vi ställde följdfrågor gjorde vi ett medvetet val att gå vidare med en del frågor men 

vi var noga med att inte färga de frågorna med våra egna åsikter och tankar. Efter avslutad 

intervju framkom ibland ytterligare information som var av intresse för vår studie, vi fick då 

tillåtelse av respondenterna att även använda den informationen trots att vi avslutat 

inspelningen. Vid intervjutillfällena skrev även respondenterna på en samtyckesblankett som 

vi hade bifogat med informationsbrevet.  

Bearbetning	av	data	

Trost (2010, s. 148) menar att forskaren börjar bearbeta sin data redan vid insamlandet av 

materialet. Författaren menar att under intervjuerna gör forskaren tolkningar och analyser av 

respondentens svar. Det första vi gjorde för att påbörja bearbetningen av vår data var att vi 

efter intervjuerna transkriberade texterna på en gång. Kvale och Brinkmann (2009, s. 196) 

menar att genom att transkribera en text får forskaren en tydligare struktur över sin intervju 

samt att skriften blir början på processen att analysera sitt material. Därför gjorde vi 

bedömningen att börja transkriberingen efter varje intervju. Själva transkriberingen utfördes 

genom ett verktyg i ett datorprogram som underlättade arbetet med transkriberingen. Efter 

transkriberingen gick vi igenom materialet för att finna mönster som ledde till att vi 

fokuserade på tre olika teman. Dessa teman var behov, utmaningar och specialpedagogens 

roll. För att underlätta arbetet och skapa en översikt över materialet färgkodade vi varje 

intervju efter våra tre teman. Då vi vill bidra till en allmän bild av respondenternas svar och 

inte finner det nödvändigt att koppla svaren till en specifik individ så har vi valt att inte 

beskriva vem som säger vad utan istället beskriva om en eller fler uttryckt något.  

Etiska	överväganden	

De etiska överväganden behöver genomsyra hela forskningsprocessen, exempelvis inför 

intervjuer, hur vi behandlar och förvarar vårt material samt anonymisering innan publicering. 

Löfdahl (2014, s. 32) menar att forskningsetiska överväganden är en del av hela 
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forskningsprocessen från valet av forskningsfråga till resultatet. Patel och Davidson (2011, s. 

62) menar att ett av forskarens viktigaste mål är att ta fram kunskap som är relevant för 

individer men även för samhällsutvecklingen. Förutom att forskning ska innehålla en hög 

kvalitet och bidra till samhällsutvecklingen måste det finnas en balans mellan allmännyttan 

och individers integritet, skydd och rättigheter. Då vår studie ingår i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning rättar sig vår studie efter de forskningsetiska riktlinjerna. De 

forskningsetiska riktlinjerna består av fyra grundläggande krav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

Informationskravet: Vi har informerat de individer som berörs av studien vad deras 

medverkan innebär samt vad syftet med studien är. Respondenterna har fått ta del av denna 

information genom ett informationsbrev med de etiska riktlinjerna. I informationen har de 

blivit upplysta om att deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sin 

medverkan i studien under hela processen.     

Samtyckeskravet: Respondenterna har vid kontakten med oss via mail fått information om 

samtycke, vilket innebär att de avgör själv rätten till sin medverkan i studien. 

Samtyckesblanketten har undertecknats vid intervjutillfällena av respondenten. 

Konfidentialitetskravet: Vi har informerat respondenterna om att deras medverkan i studien är 

konfidentiell och att studien är reglerad av de etiska riktlinjerna som berör anonymisering och 

tystnadsplikt. Detta betyder för vår studie att det insamlade materialet kommer att 

avidentifieras samt att vi inte kommer att föra några register över deras medverkan. Det 

medför även att vi inte benämner de vi intervjuat utan att vi använder oss av respondenter som 

benämning.   

Nyttjandekravet: Respondenterna har blivit informerade om att den information som vi samlar 

in till vår studie endast kommer att användas i det egna analysarbetet, vilket innebär att vi inte 

under några omständigheter kommer att använda materialet vid någon annan tidpunkt än 

under studiens gång.  

Studiens	tillförlitlighet	

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 360-361) betyder validitet hur hållbar undersökningen 

är, det vill säga om undersökning undersöker det den säger att den ska. Reliabilitet står enligt 

dem för hur tillförlitlig en undersökning är. De menar även att reliabilitet står för huruvida 

resultatet av undersökningen skulle kunna uppnås av andra forskare vid ett annat tillfälle 

genom att de använder samma metod. Patel och Davidson (2011, s. 105-106) menar att i en 

kvalitativ studie står validiteten för processen i hanteringen av forskningsmaterial. Validiteten 
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för vår studie kopplas till hur vi har genomfört intervjuer, analyserat, tolkat och bearbetat vårt 

material för att få ett sådant tillförlitligt och trovärdigt resultat som möjligt. Intervjuerna har 

genomförts på liknande sätt vid varje tillfälle för att ge ett så stabilt resultat som möjligt vilket 

visar på en god reliabilitet. Viktigt att nämna är att det är specialpedagogernas perspektiv vi 

tagit del av vilket nödvändigtvis inte behöver stämma överens med hur andra inom förskolans 

verksamhet upplever särskilt stöd i förskolan. Trost (2010, s. 133-134) beskriver 

trovärdigheten som en problematik i kvalitativa studier och menar att forskaren måste påvisa 

att resultatet är trovärdigt för det aktuella problem som forskaren undersöker. Vidare menar 

författaren att genom att redovisa de etiska aspekterna inom metoden samt genom att 

exempelvis inte använda sig av ledande frågor i intervjuer så visar det på ett mer trovärdigt 

resultat. Vi förhåller oss till detta i vår studie genom att redovisa etiska aspekter kopplat till de 

forskningsetiska riktlinjerna. Vi har även redovisat hur intervjuerna gått till för att visa på ett 

trovärdigt resultat gällande det material vi samlat in för att visa på en god validitet. 

Fördelning	av	arbetet	

Vi har båda aktivt arbetat med uppsatsen från start och genom hela arbetsprocessen från att 

välja ämne och område till insamling av material och bearbetning av detta. Vi har båda varit 

delaktiga i varje moment genom att arbeta tillsammans med att bearbeta intervjufrågor, boka 

intervjuer, transkribera intervjuer, samla in litteratur samt i skrivprocessen. Under processens 

gång har vi setts flera gånger i veckan för att underlätta det gemensamma arbetet. När vi 

arbetat på varsitt håll med att skriva har vi i efterhand träffats för att bearbeta det vi skrivit 

tillsammans. Intervjuerna valde vi att vara med på båda två då vi båda ville få en egen bild av 

respondentens svar och sammanhanget de ingick i. Det grundade sig även i praktiska skäl då 

en av oss antecknade och en ställde frågorna. Vi har haft löpande kontakt under arbetet och 

tillsammans gått igenom det vi skrivit och våra funderingar som dykt upp efterhand. Vi har 

båda upplevt att vi haft ett bra samarbete under processen och att vi delat lika på arbetet 

samtidigt som vi också kompletterat varandra inom olika områden.  
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Resultat	
Utifrån vårt syfte som är att undersöka vilka faktorer som påverkar ett barns tillgång till 

särskilt stöd i förskolan utifrån specialpedagogens perspektiv har vi valt att redovisa resultatet 

och tolkningar av detta med utgångspunkt från två teman. Det första temat har sin 

utgångspunkt i frågeställningen om framträdande behov i förskolan kopplat till barn i behov 

av särskilt stöd. Det andra temat har sin utgångspunkt i frågeställningen vilka de framträdande 

utmaningar i förskolan som är kopplat till barn i behov av särskilt stöd. Båda dessa teman 

innefattar hur behov och utmaningar påverkar specialpedagogens roll. Resultatet har 

analyserats utifrån systemteorin, individperspektivet och det relationella perspektivet för att 

skapa förståelse för olika aktörers samspel och förhållningssätt till barn i behov av särskilt 

stöd i förskolan.  

Framträdande	behov	i	förskolan	kopplat	till	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	

Processen	för	att	fastställa	ett	behov		

En förutsättning för att få särskilt stöd är att behovet fastställs genom olika processer, vilket 

respondenterna i vår studie beskriver på liknande sätt. Flera av respondenterna lyfter fram hur 

viktigt det är med kommunikationen och samspelet mellan de olika systemen. Utifrån 

systemteorin så används begreppet system för att beskriva en uppsättning aktörer som på olika 

sätt är beroende av varandra och påverkar förutsättningar både inom systemet och mellan 

andra system (Røkenes & Hanssen 2016, s. 203). Systemen i det här sammanhanget innefattar 

pedagoger på förskolan, förskolechefer och specialpedagoger. Beroende på 

kommunikationen mellan dessa system så påverkas fastställandet av behov av särskilt stöd. 

Några av respondenterna i vår studie beskriver att de blir kontaktade av förskolan för att 

fastställa om ett barn är i behov av särskilt stöd. De nämner vidare att vanligtvis sker 

kontakten via pedagogerna som arbetar på den förskolan där det aktuella barnet vistas. Ett 

fåtal av dem menar dock att den initierade kontakten kan ske via förskolechefen, men om 

kontakten inte går via förskolechef så kopplas förskolechefen alltid in någon gång senare i 

processen. Vi kopplar deras beskrivningar av fastställandet av behov hos ett barn till 

systemteorin, eftersom en av systemteorins utgångspunkter är kommunikationen mellan olika 

individer i olika system (Røkenes & Hanssen 2016, s. 202-203). Exemplen nedan illustrerar 

beskrivningen av den kommunikation som utspelar sig mellan olika individer i de olika 

systemen utifrån specialpedagogernas perspektiv för att kunna fastställa ett behov. 
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Pedagogerna, de kontaktar mig och sen så har vi ett första möte och så ser vi vad 
behovet är. Ibland kan det komma från chefen också. 

 

Tanken är väl att först väcks det en fråga hos pedagogerna, de funderar över 
någonting, ofta är det ju barn som de funderar över, hur de ska möta barnet, hur de 
ska jobba. Då kontaktar de sin chef och lyfter det med chefen, sen är tanken att de 
gör en pedagogisk kartläggning och så utifrån den så kommer de fram till någon 
analys/slutsats och då kanske man bestämmer att man behöver handledning av en 
specialpedagog och då söker de mig utifrån en problemformulering som dom har och 
så samråder de ju med sin chef, för både arbetslaget och chefen skriver under själva 
ansökan då om specialpedagogiskt stöd. 

 

Citaten ovan beskriver just denna process hur specialpedagogen blir uppmärksammad på om 

ett barn eventuellt är i behov av särskilt stöd. Vidare beskriver respondenterna att processen 

för att fastställa ett behov oftast börjar med att ett barn skapar funderingar hos pedagoger. De 

nämner att det är denna fundering som väcks hos pedagoger som påbörjar kommunikationen 

mellan de olika systemen i förskolan. Några av respondenterna beskriver processen där 

pedagogen först tar en kontakt med förskolechefen och diskuterar barnets behov innan en 

kontakt med en specialpedagog görs. Några andra av respondenterna menar att det är mer 

vanligt att en pedagog direkt tar kontakt med en specialpedagog för att kunna undersöka om 

deras fundering om barnet är korrekt. På olika sätt beskriver respondenterna hur viktigt det är 

med kommunikationen och samspelet mellan de olika aktörerna som ingår i de olika systemen 

i förskolan. Respondenterna menar att kommunikationen är av vikt för ett fastställande av 

behov. En tolkning vi gör är att om kommunikationen fungerar på ett tillfredsställande sätt 

mellan de olika systemen så möjliggör det för att skapa en bra relation mellan pedagoger, 

förskolechefer och specialpedagoger vilket gör att det blir enklare att införskaffa rätt 

information om barnets behov. Vi tolkar det även som att kommunikationen möjliggör för 

specialpedagogen att kunna utföra sitt arbete på ett bättre sätt, vilket ger specialpedagogen 

bättre förutsättningar att tydligare se vilka insatser som behöver göras på olika nivåer i 

förskolan för att kunna hantera ett barns behov. Vidare menar de respondenter som sitter nära 

förskolans verksamhet att de är mer lättillgänglig för pedagogerna och att kommunikationen 

och samspelet mellan dem och de aktörer som finns i förskolan blir bättre. Vidare menar de 

att detta leder till att denna närhet gör det enklare att fastställa ett behov. Några andra 

respondenter i vår studie menar däremot att de har en bättre överblick över förskolan när de 

sitter centralt. Centralt i det här sammanhanget innebär att de inte är utplacerade på förskolan 

utan att de sitter på ett centralt kontor i kommunen. De respondenter som sitter centralt menar 

att de kan göra en bättre bedömning av situationen eftersom de kan vara mer obekväma och 

komma med synpunkter på verksamheten. På ett liknande sätt beskriver Emanuelsson, 
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Persson och Rosenqvist (2001, s. 91) detta då även de framhåller att det finns fördelar och 

nackdelar med båda arbetssätten. En nackdel som författarna beskriver är att 

specialpedagogen sitter långt ifrån verksamheten men att en fördel är att det blir mer effektivt 

samarbete. Vidare i fastställandet av behov menar några av respondenterna att de förväntar sig 

att pedagogerna själva ska göra en kartläggning av barnet på förskolan innan de etablerar en 

kontakt med en specialpedagog. 

Kartläggningen	av	ett	behov	för	att	få	särskilt	stöd	

Respondenterna i vår studie menar att en problematik kring pedagogers kompetens av 

kartläggning av barnet kan göra skillnad i bedömningen av behovet av stöd till barnet. En 

problematik med kartläggning som några av respondenterna beskriver är kompetensnivån hos 

pedagogerna, vilket de menar gör att kartläggningen kan variera avsevärt. Flera av 

respondenterna menar att kompetens i det här sammanhanget innebär erfarenhet av att göra 

kartläggning och svårigheter att definiera särskilt stöd. Sandberg et al. (2010) beskriver just 

denna problematik då de menar att en svårighet för verksamma inom förskolans värld är att 

definiera vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Författarna beskriver vidare att även om 

begreppet barn i behov av särskilt stöd har använts under en längre tid i Sverige vidhålls 

svårigheter i förskolan med att fastställa ett behov. De menar att det saknas en del kunskap för 

att kunna bedöma i förskolan vilka eller vilket barn som är i behov av stöd. Författarna menar 

att en problematik kring fastställandet av barn i behov av stöd är att det inte finns någon 

kartläggning över hur pedagogerna kommit fram till vilket barn som är i behov av stöd (ibid.). 

En tolkning utifrån detta är att eftersom det inte finns några allmänna riktlinjer för pedagoger 

finns det heller ingen gemensam förståelse för kartläggningen. Ett flertal av respondenterna i 

vår studie anser att det behövs utarbetas en plan när och hur en kartläggning av ett barn ska 

göras. Exemplen nedan illustrerar den problematik kring kartläggningen som en del av 

respondenterna nämner är kopplat till kompetensnivå och identifiering av behov.  

 
Problemet med att göra en kartläggning är personalens kompetensnivå, för det är de 
som ska göra kartläggningen i sin verksamhet. 
 
Det måste jag nog säga, att beroende på vilken kompetens pedagogerna har, för en 
del är ju jätteduktiga och har träffat de här barnen tidigare och är erfarna 
förskollärare, och sen kanske det är en del som... vi har ju också outbildade som 
jobbar på barnskötartjänster och hur ska de liksom veta, så det är otrolig skillnad kan 
jag tycka på kompetensen.  
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Som citaten ovan beskriver menar de flesta av respondenterna i vår studie att många 

pedagoger saknar kunskap om kartläggning och att kunskapen skiljer sig väldigt mycket 

mellan olika pedagoger inom förskolan. Vidare menar respondenterna att pedagogers 

kompetens har betydelse i mötet med barn som är i behov av särskilt stöd. Flera av 

respondenterna beskriver även att deras upplevelse är att kartläggningen av ett barn görs på 

många olika sätt och att det är en stor variation när pedagoger identifierar vilka eller vilket 

barn som är i behov av stöd. En tolkning utifrån respondenternas beskrivningar är att det blir 

en svårighet för specialpedagogen att ta ställning till en kartläggning av ett barn på grund av 

att kartläggningen inte alltid är rätt utförd då kompetensen saknas hos pedagogerna. 

Skolinspektionens (2017, s. 8-9) granskning visar i likhet med respondenterna i vår studie att 

det finns ett behov i förskolan att kompetensutveckla pedagoger. Granskningen visar även på 

att pedagoger inte får de förutsättningar som de behöver i förskolan då det inte finns 

tillräckligt med tid. Den visar även på att pedagoger måste få tillgång till att dokumentera, 

reflektera och diskutera kring verksamheten och barn som är i behov av särskilt stöd för att 

pedagoger ska kunna kompetensutvecklas. Vi gör tolkningen utifrån respondenternas 

resonemang att kunskapen hos pedagoger kan få en avgörande roll för stödet. Om denna 

problematik kring kunskapen när en kartläggning ska göras ses utifrån systemteorin gör vi en 

tolkning att pedagogernas kunskap kan ses som en del av en helhet i de olika systemen inom 

förskolan. Svedberg (2007, s. 50) beskriver att en del av en helhet är en form av ett 

arrangemang och menar att det är upp till var och en att definiera gränserna för delar och 

helhet. I detta sammanhang innefattar en av delarna pedagoger och deras kunskap och den 

andra delen i systemet representeras av förskolechefer. Där gör vi en tolkning utifrån 

respondenternas svar angående pedagogers kompetens att förskolechefer inte ger pedagoger 

rätt förutsättningar för att kompetensutvecklas och de bristande kunskaperna hos pedagoger 

inom förskolan får konsekvenser för stödet. Respondenten beskriver att pedagoger som 

saknar grundkunskap inom barns utveckling oftast tar kontakt med specialpedagogen innan en 

kartläggning görs. 

Men vem har ansvaret för att det blir en ordentligt utförd kartläggning av ett barns behov i 

förskolan? Är det pedagogerna, förskolecheferna eller är det hela organisationens ansvar? En 

av respondenterna uttrycker problematiken när ingen i organisationen tar ett riktigt ansvar 

över vem det är som ska kartlägga behovet av ett barns särskilda stöd. Citatet nedan illustrerar 

denna problematik. 
 
Vi har ju en verksamhetschef för förskolan och hon är chef för alla förskolechefer, så 
även om hon har mandat att säga "nu ska vi jobba såhär", så lämnas det även ganska 
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stort utrymme åt förskolecheferna att anpassa sin verksamhet som dom vill ha den, 
utifrån vissa ramar då såklart. Vilket gör att alla gör ju lite olika när de ska fånga upp 
de här barnen, eller identifiera barn i behov av särskilt stöd. Idag tyvärr är det många 
förskolechefer som lämnar över det ansvaret på pedagogerna, vilket gör att ibland när 
vi kommer in i vissa ärenden så är inte förskolechefen inkopplad i, eller insatt i att 
just det här barnet behöver lite extra stöd.  

 

Citatet ovan beskriver en problematik som finns inom förskolan angående de olika grupper 

inom ett system som ska samspela med varandra. Citatet beskriver den problematik som en 

del av respondenterna nämner, vilket är att ansvaret för en kartläggning oftast hamnar på 

pedagogerna. De menar att en konsekvens av detta är att förskolechefer och 

verksamhetschefer inte tar lika stort ansvar och att förskolechefer inte är lika insatta i vilka 

behov som finns i verksamheten eller vilka barn som är i behov av stöd. En tolkning utifrån 

denna problematik är att specialpedagogens roll då blir att få organisationen att fungera först 

innan specialpedagogen kan fokusera på barnet. Vidare tolkar vi det som att en problematik 

med detta är att om ingen tar ordentligt ansvar kan det finns en svårighet för de individer som 

ingår i verksamheten att veta vilka direktiv som gäller och vem som ska göra vad inom 

organisationen. En konsekvens av detta skulle kunna vara att ingen kartläggning görs eller att 

den inte blir korrekt gjord då ingen vill tar det yttersta ansvaret. Flera av respondenterna 

nämner just organisationen när en kartläggning ska göras där en av dem uttrycker att det är 

viktigt att pedagoger funderar över hela organisationen och sammanhanget barnet är i innan 

kontakt sker med specialpedagog. En tolkning utifrån respondenternas beskrivningar är att 

fastställande av ett barns behov kan ses utifrån systemteorin, vilket innebär att de olika 

systemen inom förskolan behöver samspela med varandra mer innan bedömningen görs 

angående ett barn. Systemet som helhet påverkas och är beroende av att dess delar samspelar 

med varandra på ett ömsesidigt sätt (Svedberg 2007, s.52-53; Røkenes & Hanssen 2016, s. 

203). Konsekvensen skulle då kunna vara att om samspelet mellan de olika individerna i 

systemen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt kan kartläggningen av ett barn och dess 

behov inte få de rätta förutsättningarna. Enligt respondenterna har detta samspel en avgörande 

roll, de menar att samspelet mellan de olika individerna det vill säga pedagoger, 

förskolechefer och specialpedagoger behöver fungera för att skapa bra möjligheter för ett 

barns kartläggning. 

Kartläggning	genom	observationer	

Några av respondenterna i vår studie menar att de använder observation som en metod för att 

kunna göra en bedömning om ett barn är i behov av särskilt stöd. Respondenterna som 

nämner observation menar att deras upplevelse är att det är bra att vara nära verksamheten 
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och nära barnet. En respondent menar att det är vid dessa tillfällen som en specialpedagog kan 

se barnet men även pedagogerna och verksamheten. Även Palla (2009, s. 5, 14) menar att en 

bedömning av ett barn oftast påbörjas med en observation, genom observationen menar 

författaren att barnets olika kompetenser och utvecklingsområden framhävs. Några andra 

respondenter menar att de inte observerar i lika stor utsträckning som de övriga 

respondenterna. De menar att de ser en problematik kring observation då de inte vill göra en 

bedömning av barnet utan att de föredrar att samtala med pedagogerna om barnet istället. En 

respondent nämner även att det oftast är enklare att göra en observation när barnen inte 

känner specialpedagogen. Exemplen nedan illustrerar respondenternas upplevelse av 

observation.  

 
Jag tycker att det här med observationer är väldigt viktigt. Ibland märker jag att 
pedagogers beskrivning av ett barn inte stämmer överens med verkligheten. Därför 
tycker jag att det är viktigt för mig att få göra en egen observation och en egen 
bedömning.  
 
Att man kanske inte ska va så snabb i att gå ut och observera utan man faktiskt i ett 
första samtal bara ska sitta med pedagogerna och höra deras bild av barnet.  
 
Det är vanligt att pedagoger vill att jag kommer ut och observerar det specifika 
barnet. Det är sällan dom nämner att jag ska titta på deras verksamhet. 

 

Citaten ovan beskriver respondenternas olika upplevelse av observationen. Det första citatet 

visar på att respondenten vill skapa sin egen bild av barnet och situationen genom att själva få 

observera och att inte alltid gå på pedagogernas beskrivning. Det andra citatet beskriver 

problematiken när en specialpedagog går ut på en gång i verksamheten och tittar på barnet 

och inte diskuterar barnets svårigheter med pedagogerna först. Det tredje citatet beskriver att 

det främst är barnet som är i fokus för observationen. Lutz (2009, s. 106) menar i sin studie att 

pedagoger använder observationer av mer informell form för att få en uppfattning om barnet i 

den dagliga verksamheten. Lutz beskriver även att barnobservationer kan resultera i speciella 

åtgärder eller utvecklingsprogram för det observerade barnet, vilket författaren menar är ett 

individinriktat perspektiv (ibid. s. 194). En tolkning vi gör utifrån respondenternas svar är att 

observationer kan vara ett användbart verktyg för att upptäcka svårigheter hos barn men att 

observationer är mer inriktad på individen där man försöker se svårigheten i barnet. En 

koppling vi gör utifrån detta är att det relationella perspektivet inte får lika stort utrymme när 

observationer genomförs om man endast observerar barnet och inte dess sammanhang. 

Ytterligare en beskrivning av observation ges av en annan respondent som menar att de dragit 

in på observationer vilket illustreras i exemplet nedan.  
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Vi har ju dragit in på observationer... Vi försöker minska... för man får se så mycket 
annat också. Vi kan ju genom observationer uppmärksamma barn som inte har 
uppmärksammats exempelvis.  

 

Citatet visar att när en observation genomförs så kan fler barn upptäckas än som från början 

skulle observeras. Vidare beskriver respondenten att det blir problematiskt att upptäcka fler 

barn än vad som från början vad tänkt då det resulterar i ännu fler ärenden. Ännu fler ärenden 

resulterar i mer arbete för specialpedagogen vilket respondenten menar att det inte finns tid 

för. Detta visar på att det kan finnas fler barn i behov av stöd som behöver uppmärksammas 

som inte har uppmärksammats av pedagoger men som gör det av en specialpedagog. 

Respondenten beskriver vidare att en anledning till att de dragit in på observationer är att de 

istället vill arbeta mer övergripande med pedagogers förhållningssätt och handledning. Att 

arbeta mer övergripande med pedagogers förhållningssätt kan kopplas till ett relationellt 

perspektiv mot den befintliga praktiken. Observationer behöver dock inte nödvändigtvis 

motsätta sig ett relationellt perspektiv då det även kan handla om att observera sammanhanget 

barnet ingår i. Specialpedagogens roll i att se till hela sammanhanget kan innebära att även se 

till de etiska aspekterna, vilket innefattar att inte tydligt studera ut just det barnet som ska 

observeras.  

Konsekvenser	av	kartläggning	och	bedömning				

En tanke utifrån respondenternas svar är att fråga sig vilka behov det är som fastställs och vad 

bedömningen kan innebära? En av respondenterna i vår studie uttrycker svårigheterna med att 

bedöma ett barn då kartläggningen kan se väldigt olika ut och att barnet därigenom bedöms på 

olika sätt. "Svårigheten som jag upplever är väl utifrån hur pedagoger skriver kartläggningen, 

att alla faktiskt inte gör det på samma sätt vilket kan bli väldigt godtyckligt och inte så 

konsekvent". En konsekvens som några av respondenterna nämner är att beroende på hur 

pedagogerna skriver eller gör en kartläggning av ett barn så kan det få betydelse för hur stödet 

för barnet utarbetas och om barnet får det stöd som hen behöver. Något som även kan påverka 

kartläggningen är tidsbristen och att barnet ses som problembärare vilket beskrivs av flera 

respondenter. En respondent uttrycker tidsbristen kopplat till kartläggning på följande sätt. 

"Det svåraste kan jag tycka är det här med tiden, det kan vara en anledning till att barnet då 

ses som problemet." Flera respondenter menar att det inte finns tid i förskolan till att göra 

ordentliga kartläggningar. De beskriver också att pedagoger ofta lägger problemet hos barnet 

vid kartläggningar och att fokus istället måste vara på sammanhanget och gruppen för att 

kunna skapa samma möjligheter för alla barn oavsett svårighet. Deras utgångspunkt kopplar 
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vi till det relationella perspektivet, vilket innebär att det centrala är samspelet och 

omgivningen runt omkring barnet (Ahlberg 2015, s. 48).  

 

Flera respondenter menar även att det finns svårigheter i kartläggningen då pedagoger kan ha 

ett behov av att få stöd av en specialpedagog för att göra bedömningar. I likhet med våra 

respondenter menar även Renblad och Brodin (2014, s. 389) att pedagoger inom förskolan är 

rädda för att göra bedömningar av ett barn, vilket det menar får följder för det särskilda stödet. 

Författarna menar dock att bedömningar behöver göras i förskolan för att pedagoger ska 

upptäcka när ett barn inte utvecklas på ett optimalt sätt. Johansson (2016, s. 192, 268) som har 

studerat hur bedömningar i förskolan utförs menar att verksamma inom förskolan gör 

bedömningar hela tiden. Författaren beskriver att främst görs bedömningar utifrån ett barns 

lärande och utveckling. Författaren delar in bedömningarna inom två olika teman: 

bedömningar som pågår hela tiden och de planerade bedömningar som innefattar 

dokumentationen av ett barns lärande och utveckling. De två olika teman menar författaren 

utgör en stor del av förskolans praktik i användningen av bedömningar av ett barn. Resultatet 

i Johanssons studie visar på att även om avsikten inte är att bedöma eller kartlägga ett barns 

förmågor har bristperspektivet en framträdande roll (ibid.). Med bristperspektivet menas att 

de problem som ett barn uppvisar förläggs i barnet och att denna brist behöver kompenseras 

på olika sätt. Utifrån detta perspektiv gör vi en koppling till individperspektivet där 

svårigheten och avvikelsen från det “normala” kopplas till individen.  

Diagnos	eller	svårighet	för	barn	i	behov	av	stöd	

En fråga vi ställer är om en diagnos är viktig för att få särskilt stöd i förskolan? Flera av 

respondenterna i vår studie menar att en diagnos inte har någon betydelse i fastställandet av 

behov av stöd då alla barn oavsett diagnos har rätt till stöd. Det som flera respondenter 

uttrycker är dock att pedagoger ibland kan vara snabba med att sätta en “stämpel” på barnet 

vilket kan liknas vid en diagnos. Vi gör tolkningen av respondenternas svar att pedagogernas 

utgångspunkt är att se barnet utifrån individperspektivet, vilket kan sammanfalla med att 

kategorisera svårigheter. Kategorisering av en individ i förskolan innebär enligt Lutz (2009, s. 

104-105) att personalen använder sina kunskaper om barns utveckling för att göra 

bedömningen om ett barn avviker från vad som uppfattas som en normal utveckling. 

Exemplet nedan illustrerar respondenternas beskrivning av betydelsen av att ha en diagnos 

eller inte. 
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Det finns inga begränsningar som helst för om ett barn har diagnos eller inte i 
kartläggningsdelen, utan det är hela tiden att man kan titta på samma områden, samt 
möjliga åtgärder för att anpassa utefter det här barnet. 

 

Citatet ovan visar på att det finns en medvetenhet hos respondenterna om att deras eget 

förhållningssätt kring barn i behov av stöd har större betydelse än en diagnos och att 

förhållningssättet utgår ifrån ett relationellt perspektiv. Palla (2009, s. 16) framhäver att barn i 

behov av stöd inte är en enskild grupp utan att ett barn kan vara i behov av stöd på olika sätt. 

Utifrån Pallas beskrivning så är en tolkning att barn i behov av särskilt stöd inte endast 

innefattar barn med fastställd diagnos. En av respondenterna nämner att ibland kan det dock 

vara lättare att få verksamhetsstöd om ett barn har en fastställd diagnos. "En diagnos kan 

ibland vara av vikt när det kommer till verksamhetsstöd i form av extra personaltimmar". 

Citatet visar på att en diagnos ibland kan möjliggöra verksamhetsstöd, vilket innebär att 

verksamheten exempelvis kan få extra personaltimmar i ett arbetslag. I likhet med 

respondentens svar beskriver även Lutz (2009) att kategoriseringen i form av diagnosistering 

av barn har betydelse för hur det särskilda stödet används. Vidare beskriver Lutz att det 

särskilda stödet kan påverka resursfördelningen i verksamheten. En av respondenterna 

beskriver dilemmat kring diagnoser kopplat till verksamhetsstöd. “När man söker 

verksamhetsstöd kan det ibland bli mer tyngd om det finns en fastställd diagnos än om det 

inte finns det”. Citatet visar på problematiken i förskolans verksamhet med att tillgodose alla 

barn som är i behov av särskilt stöd även om det inte finns en fastställd diagnos. Det visar 

dock på att diagnoser har en betydelse och att det kan vara av större vikt i förskolan om ett 

barn har en diagnos för att få rätt till det särskilda stödet. Enligt Skolverkets (2008, s. 51, 53) 

rapport så kan en diagnos underlätta för att få tillgång till stödresurser och är i vissa fall en 

förutsättning för att få stödet. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 131) menar att 

fastställande av en diagnos är relevant om det innebär att det leder till långsiktiga lösningar i 

den pedagogiska verksamheten. En tolkning är att diagnostisering i förskolan beskrivs som 

komplex då det både kan bidra till förutsättningar för stöd men att det även beskrivs som 

något som inte ska spela någon roll för tillgången till stöd. Diagnostisering kan kopplas till 

kategorisering och ett individperspektiv då det handlar om att se svårigheter som barnet 

uppvisar. Enligt Ahlberg (2015, s. 43) så är diagnostisering ofta centralt inom 

individperspektivet då det har en medicinsk tradition. Det kan även ses utifrån ett relationellt 

perspektiv ifall det leder till mer långsiktiga lösningar i det pedagogiska arbetet med bakgrund 

av diagnosen.  



24	
	

Pedagogers	behov	av	specialpedagogen	i	förskolan	

Flera respondenter uttrycker på ett liknande sätt vilka behov som de upplever att pedagoger 

har av specialpedagogen. Ett av behoven som några av respondenterna nämner är att 

pedagoger har ett behov av att specialpedagogen ska komma ut i verksamheten och lösa deras 

problem utan egen insats. Exemplen nedan illustrerar denna beskrivning 

 
Jaa.. att få hjälp med att lösa problemet. Gärna utan egen ansträngning. Att jag ska 
komma med receptet.  
 
En del har ju förväntningarna att jag kommer och så tar jag mitt lilla trollspö och så 
blir allting jättebra med en gång. 

 

Citaten beskriver hur pedagoger kan ha förväntningar på att specialpedagogen ska ge snabb 

och konkret hjälp för att lösa deras problem i förskolan. Det visar även på att det finns 

förväntningar på att det är specialpedagogen som ska lösa problemet och inte pedagogerna 

själva. Utifrån citaten ovan gör vi tolkningen att svaren från respondenterna symboliserar lite 

av respondenternas egen frustration angående pedagogers behov. Flera av respondenterna 

uttrycker att det vanligaste behovet som pedagoger efterfrågar i förskolan är hur de ska 

hantera utagerande barn. Utagerande barn beskrivs som barn som skriker, slåss, bits eller 

agerar på ett provocerande sätt gentemot pedagogerna eller andra barn. På liknande sätt som 

respondenterna beskriver vilka behov pedagogerna i vår studie har, menar även Palla (2011, s. 

79) att pedagoger i förskolan oroar sig mest för barn som skapar oreda och besvär för 

personalen och inom barngruppen. Exemplen nedan illustrerar pedagogers behov av stöd för 

att kunna hantera utagerande barn. 

   

Det handlar ju mycket om utagerande barn, impulsstyrda, som är svårt att få ner i en 
aktivitet och fokusera och de som det händer mycket kring som ofta hamnar i 
konflikter och som de andra barnen reagerar på. 

 

Citatet visar på att de barn som pedagogerna ofta anser att de behöver hjälp med är barn som 

är impulsstyrda och ofta hamnar i konflikt med andra barn. Respondenterna beskriver 

problematiken kring utagerande barn som något som tar mycket utrymme i förskolan. 

Respondenterna beskriver vidare att de oftast är dessa barn som pedagoger har störst 

svårigheter med att hantera i förskolan. Kopplat till utagerande barn så menar flera av 

respondenterna att dessa oftast är pojkar. Även Lutz (2009, s 128) studie visar på att det är 

pojkarna som utgör den större gruppen av utagerande barn. Författaren framhåller att dessa 

barn oftast har svårigheter med samspelet, språk och kommunikation. Relaterat till behov av 
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stöd för att hantera utagerande barn menar en av respondenterna att dessa behov oftast 

resulterar i olika “brandkårsutryckningar”. Dessa “brandkårsutryckningar” innebär att 

pedagogen är i behov av specialpedagogen på en gång då de behöver snabb hjälp för att 

hantera barnets beteende. En problematik med detta är att respondenten upplever att det ofta 

resulterar i kortsiktiga lösningar. Deras resonemang relaterar vi till en problematik som 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s.130) beskriver kring varför förflyttningen till 

det relationella perspektivet går så långsamt. Författaren menar att snabba, ibland akuta, 

lösningar på en problematik ofta är förknippat med kortsiktiga lösningar och ett 

individperspektiv. Vidare menar författaren att dessa kortsiktiga lösningar är vanliga och 

tidskrävande vilket leder till att skiftet mot det relationella går långsamt (ibid.).  

Länken	mellan	pedagoger	och	föräldrar	

Ett behov som några av respondenterna nämner är att pedagoger uttrycker att de behöver stöd 

i samtalen med föräldrar. Respondenterna menar att ibland behöver de komma in och fungera 

som en länk när det har låst sig i kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar. 

Kommunikationen kan exempelvis låsa sig när föräldrar och pedagoger har olika syn på 

barnet och dess behov. Citatet nedan beskriver hur specialpedagogens roll kan se ut när deras 

funktion är att vara en länk mellan två olika system, i detta sammanhang betyder system 

pedagoger och föräldrar. 

 
Jag är med på väldigt många föräldrasamtal. Det kan va någon förälder som initierat 
att de vill ha med mig i samtalet, men annars är det pedagoger som inser att det är ett 
lite svårare samtal och vill gärna att jag är med. Och då är jag med på dem. Och där 
tycker jag också att det är jätteviktigt för att pedagogerna upplever en sak av barnet, 
föräldrarna upplever en annan sak. 

 

Citatet visar på att specialpedagogen fungerar som en länk mellan föräldrar och pedagoger för 

att skapa förståelse för varandras perspektiv. Det visar även på att samtalet kan ha initierats av 

antingen föräldrarna eller av pedagogerna. En tolkning av detta är att det finns behov av att 

synliggöra de olika perspektiv som kan finnas beroende på vilken relation eller vilken roll 

man har i barnets liv. En respondent menar att ett barns beteende kan uppfattas olika av 

föräldrar och pedagoger och att detta kan bero på att de ser barnet i skilda sammanhang. Detta 

kan förstås utifrån systemteorin där det medvetandegörs att en person kan ha olika beteenden i 

olika sammanhang beroende på exempelvis position i systemet. Flera av respondenterna 

menar att pedagoger inte alltid är medvetna om att ett barn kan uppvisa ett beteende hemma 

och ett annat i förskolan. Detta kan förstås utifrån systemteorin där ett beteende inte anses 
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vara befäst i individen utan är något som är kopplat till samspelet i systemet (Svedberg 2007; 

Røkenes & Hanssen 2016).  

Pedagogers	behov	av	specialpedagogen	som	bollplank	

Flera av respondenterna uttrycker att pedagoger har behov av specialpedagogen som ett sorts 

bollplank. Behovet från pedagogerna är att få bolla sina funderingar samt att få en bekräftelse 

på om deras misstanke angående barnet stämmer överens med specialpedagogens bedömning 

av barnet. I Renblad och Brodins (2014, s. 384) studie kan vi utläsa ett liknande resultat där 

även de påvisar att pedagoger är i behov av rådgivning och funktionen som bollplank. 

Ytterligare ett behov som respondenterna menar att pedagoger har är hur de ska hantera sin 

egen frustration och osäkerhet kring hur de ska bemöta ett barn med svårigheter. På liknande 

sätt menar (Palla 2011, s. 87) att pedagoger tar kontakt med en specialpedagog för att söka råd 

och stöd samt få hjälp med att hantera sina egna känslor och funderingar. Exemplen nedan 

illustrerar respondenternas beskrivning av sin funktion som bollplank. 

 

Att jag kan bekräfta att jag ser, att jag förstår att ni har det supertufft på dagen.  
 
Att få sitta ner och prata om det som är jobbigt och tufft, att få sätta ord på det och ha 
någon som kan bolla tillbaka det och också härbärgera det som de tycker är jobbigt. 

 

Citaten visar på att pedagogerna har ett behov av att få bekräftelse på att de har en svår 

situation och att det blir specialpedagogens roll att ge stöd i detta genom att lyssna och 

bekräfta. Flera av respondenterna i vår studie uppger att pedagoger kan ha ett behov av att 

bara få prata av sig för att kunna hantera sin frustration kopplat till svårhanterliga situationer i 

förskolan.  

Behov	som	finns	i	förskolan	men	som	inte	uppmärksammas		

Flera av respondenterna menar barn med utagerande beteende ofta får så pass mycket 

uppmärksamhet och fokus så att barn med andra sorts eventuella behov ibland kan hamna i 

skymundan. Vilka är då de eventuella behov som finns hos vissa barn men som inte 

uppmärksammas på samma sätt som behoven hos de utagerande barnen? Flera av 

respondenterna menar att det är de tysta barnen som inte får den uppmärksamhet som de 

behöver i förskolan. Vi ställer oss frågan vad respondenterna menar med ett tyst barn och 

vilka sorts behov dessa kan ha som inte uppmärksammas? Respondenterna i vår studie menar 

att ett tyst barn är ett barn som inte utmanar förskolans verksamhet på samma sätt som barn 

som har ett utagerande beteende. Flera av respondenterna menar att det framförallt är flickor 

som är de tysta och att de kan ha svårigheter med exempelvis lek och samspel. En av 
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respondenterna uttrycker att flickorna hamnar vid sidan om på följande sätt. "Ofta är det 

flickorna som är lite tystare och därför hamnar lite vid sidan om vilket påverkar deras lek 

ibland". Även skolinspektionens (2017, s. 14) granskning visar att det ofta är fokus på de 

utagerande barnen och att dessa oftast är pojkar och att det finns en risk med att de tysta 

barnen inte uppmärksammas på samma sätt. Exemplet nedan illustrerar en av respondenternas 

beskrivning av problematiken kring vilka behov och svårigheter som prioriteras.  

 
Lika mycket som det handlar om barn som utmanar så finns det ju barn som knappt 
hörs, som är väldigt tysta och som inte är så aktiva i leken. Dom utmanar ju fast på 
ett helt annat sätt. Och de tar ju kanske lite längre tid också att faktiskt göra 
någonting åt, för de utmanar inte verksamheten på samma sätt som de här andra 
barnen gör. Dom väcker inte samma känslor.   

 

Citatet ovan visar på ett behov i förskolan som respondenterna beskriver, vilket är att 

pedagoger i förskolan inte ger de tysta barnen lika stort utrymme som barn som utmanar 

verksamheten. En respondent menar att en konsekvens av att inte uppmärksamma ett tyst barn 

är att barnet inte alltid får det särskilda stödet som det kan ha behov av. Vidare beskriver 

samma respondent att de pedagoger som har mer kunskap och har arbetat länge inom 

förskolan inte förbiser dessa barn i lika stor utsträckning som pedagoger som har kortare 

erfarenhet av att arbeta med barn. I detta sammanhang nämner respondenten att 

specialpedagogens roll är att påminna om att se alla barn och inte bara de som har ett 

utagerande beteende. En tolkning utifrån systemteorin är att beroende på vilket system en 

individ befinner sig i så synliggörs olika beteenden. Ett tyst barn med svårigheter med 

samspel kanske inte syns i förskolan om det finns andra barn med utagerande beteende som 

uppmärksammas mer. I ett annat sammanhang kanske det tysta barnens svårigheter 

uppmärksammas mer om det inom det systemet inte finns andra individer som tar mer fokus. 

Svedberg (2007, s. 51) menar att utifrån systemteorin så ses en individs uttryck som något 

som uppstår och är beroende av samspelet i gruppen.  

 

Framträdande	utmaningar	i	förskolan	kopplat	till	barn	i	behov	av	särskilt	stöd 

Perspektivskiftets	utmaningar	

Det individuella och det relationella perspektivet kan bidra till en medvetenhet kring synen på 

positioner och reflektion av förhållningssätt (Ahlberg 2015, s. 53-54). En tolkning av detta är 

att beroende på hur pedagogerna positionerar sig själva och verksamheten i förhållande till 

barnet och dess problematik så kommer det ha påverkan på arbetet. En utmaning i arbetet med 
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barn i behov av särskilt stöd i förskolan är att flytta fokus från barnet som individ till det 

större sammanhanget som barnet ingår i enligt samtliga respondenter. Utmaningen kan 

exempelvis handla om pedagogers motvilja till att se sin egen del i problematiken kring ett 

barns svårigheter. Respondenterna menar att det är pedagogernas förhållningssätt till 

problematiken kring ett barn som behöver förändras för att åstadkomma en positiv förändring. 

Exemplet nedan visar på hur en av respondenterna uttrycker sig kring vikten av att flytta 

perspektivet från det individuella till det relationella.  

 

Man måste flytta perspektivet, från att se barnet som problembärare till att se att det 
ligger i miljön, att det ligger i förhållningssätt.  

 

Citatet visar på att det rådande perspektivet är att barnet bär på sin problematik och att det 

finns behov av att se till andra omkringliggande faktorer som miljö och förhållningssätt. 

Individperspektivet beskrivs ofta som det rådande inom specialpedagogiken (Nilholm 2005; 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). I det här sammanhanget kan ett individperspektiv 

förstås utifrån att respondenten beskriver att pedagogerna ofta talar om barnet som 

problembärare. Vidare beskriver respondenten att detta sätt att uttrycka sig kring ett barns 

problematik sker var och varannan dag. Detta kan kopplas till Lindqvists (2011, s. 9) studie 

som visar att både rektorer och annan personal inom förskolan ofta anser att det är barnets 

egna brister som är orsaken till att barnet är i svårigheter. Fler av respondenterna menar att 

anledningen till att pedagoger beskriver problematiken ur ett individperspektiv är att det är 

lättare att “skylla” på barnet än att försöka förstå omkringliggande faktorer. Detta kan förstås 

utifrån systemteoretiskt perspektiv och ett relationellt perspektiv där förståelsen för samspelet 

är av vikt men att vi ofta nöjer oss med att tillskriva individen förenklade egenskaper då 

samspelet är mer komplext att förstå (Røkenes & Hanssen 2016, s. 202). Flera av 

respondenterna menar att det kan vara svårt för pedagogerna att rikta blicken mot sig själva, 

sitt arbete och sin verksamhet istället för att rikta blicken mot barnet. En anledning till 

svårigheten att rikta blicken mot sig själv och verksamheten är tidsbristen som illustreras i 

exemplen nedan av två olika respondenter. 

 

Det är ju lite jobbigt att se, eller titta på sitt arbetslag också, vad är det jag kan göra 
på något annat sätt. Och då är det lättare att lägga det hos barnet. Också där det är 
mycket runtomkring och så, man har inte riktigt tid heller att sätta sig ner och 
analysera och se vad det handlar om. Utan då hamnar det mycket i barnet.  
 
Det är en kombination av att man har väldigt mycket annat att göra, man ska 
dokumentera hela tiden, man ska reflektera och då huvudsakligen kring miljön. Man 
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har inte tiden att sitta och diskutera tyvärr idag om barnen som utmanar på samma 
sätt som förut tycker jag.  

 

Citaten visar på en beskrivning från respondenterna av situationen i förskolan kopplat till att 

svårigheten ofta läggs hos barnet då det är lättare och att anledningen till detta kan vara att det 

inte finns tillräckligt med tid för reflektion. Tidsbristen kan alltså ses som en anledning till att 

barnet blir problembärare. Om barnet inte är problembärare skulle då istället betyda att 

pedagogerna tillsammans behöver se till hur det själva ska förändra sig vilket beskrivs som 

tidskrävande. Citaten visar även på att tiden fördelas inom andra områden av det pedagogiska 

uppdraget än på reflektion kring barn som utmanar. De andra områden som nämns är 

dokumentation och reflektion av miljön vilket här inte anses vara något som är förknippat 

med diskussion om barn som utmanar. En av respondenterna menar att genom att kontakta en 

specialpedagog så får de en legitim anledning till att få avsätta mer tid för reflektion.  

 
Så kan jag komma som en ursäkt till att man får loss lite tid och att de själva sen kan 
faktiskt få sitta och prata ihop sig och att jag i så fall skulle kunna vara moderator. Så 
jag behöver absolut inte driva samtalet så, utan bara att hjälpa de att få till den här 
tiden.  

 

Citatet visar på att det finns ett behov av att få sitta tillsammans och att denna tid sätts av 

genom att de kontaktar en specialpedagog. Enligt Skolinspektionens (2017, s. 24) granskning 

så är möjlighet till tid för reflektion av största vikt med bakgrund av att det inte finns någon 

definition av vad som utgör särskilt stöd eller vilka barn detta innefattar. Att pedagoger 

tillsammans med en specialpedagog får reflektera kring arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd ses som en av framgångsfaktorerna för att alla barn ska få det stöd de har rätt till (ibid. s. 

27). 

Handledningens	roll	i	skiftet	mot	det	relationella	perspektivet	

Handledning nämns återkommande av samtliga respondenter som en viktig del i arbetet som 

specialpedagog. Handledningen beskrivs ofta bidra till ett förebyggande arbete där fokus 

ligger på förhållningssätt hos pedagogerna. Att hitta arbetssätt genom att handleda 

pedagogerna för att verka för en inkluderande verksamhet menar en respondent är kärnan i 

specialpedagogens uppdrag. 

 

Jag tycker att det handlar framförallt om inkludering, att alla barn ska kunna bli 
inkluderade i den pedagogiska verksamheten som vi erbjuder. Jag tänker att mitt 
uppdrag handlar om att handleda pedagoger, att hitta arbetssätt och att inkludera alla 
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barn och det kan vara olika saker som gör det svårt för barn att inkluderas i 
verksamheten. 

 

Citatet beskriver hur verksamheten kan behöva anpassas till alla barn utifrån olika former av 

behov och att detta görs genom handledning för pedagoger av specialpedagogen. 

Respondenterna beskriver vidare att de orsaker som ibland kan göra det svårt för barnet att 

inkluderas i verksamheten kan ha att göra med pedagogers förhållningssätt till barnet. En av 

respondenterna beskriver att problematiken med att se barnet som problembärare innebär att 

pedagogerna fastnar i att leta fel hos barnet istället för att se att det är verksamheten eller 

pedagogens eget förhållningssätt som behöver förändras. Genom handledning menar 

respondenten att de kan hjälpas åt att skifta fokus från barnets specifika beteende till 

pedagogernas förhållningssätt. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ses beteendet som en 

reaktion på det som sker i förhållandet mellan de som kommunicerar och inte som ett uttryck 

för individens egenskaper (Røkenes & Hanssen 2016, s. 202). En tolkning av detta är att det 

är av vikt att studera förhållandet mellan individer då sammanhanget är relevant för att förstå 

ett barns beteende. Respondenterna menar att genom handledning av pedagoger så kan de ofta 

få påminna om att det är av vikt att studera verksamheten och inte fastna i att försöka 

identifiera individuella egenskaper hos barnet. 

 
Det är nästan varje, varannan dag som det kommer en pedagog och säger såhär "ååh 
gud vi måste ha hjälp! Kan du komma och titta på det här barnet?" “Nej, jag kommer 
gärna och tittar på er verksamhet och ert förhållningssätt... det är det jag kommer 
lägga fokus på”. Jag försöker hela tiden poängtera att det är där jag börjar alltid.  

 

Citatet visar på respondentens syn på sin egen roll som specialpedagog kopplat till 

perspektivskiftet hos pedagogerna i förskolan där utgångspunkten alltid är att börja med att 

titta på hela verksamheten och inte på barnet. Citatet visar på att det relationella perspektivet 

inte är något som ses som grundläggande utan något som måste göra sig påmind genom 

specialpedagogens roll och handledning. Lindqvists (2011, s. 10) studie visar att många 

yrkesgrupper inom förskolan ser det som specialpedagogens roll att lösa svårigheten med att 

möta alla barn i förskolan. Författaren menar även att pedagoger fortfarande söker 

individuella brister trots att det finns många andra avgörande faktorer för ett barns utveckling. 

Kopplat till Lindqvists studie så visar citatet ovan på att pedagogerna inte bara har ett 

individperspektiv utan att de även ser det som specialpedagogens roll att lösa svårigheten hos 

barnet. Flera av respondenterna menar att pedagoger sällan eller aldrig tar kontakt med dem 
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för att få stöd i sin verksamhet utan att pedagogerna hör av sig med specifika barn i åtanke. 

Exemplet nedan visar på vikten av att skifta fokus mot verksamheten genom handledning. 

 

Jag ser att handledningen är en jättestor och viktig del, för det finns förskolor där de 
bara har handledning, och då får inte vi in några ärenden.  

 

Citatet beskriver att handledning av en specialpedagog leder till att det inte sker några 

ansökningar om stöd för specifika barn. Respondenten beskriver vidare att detta beror på att 

arbetslagen då får tid och utrymme att diskutera och problematisera sin verksamhet med hjälp 

av handledning av specialpedagogen. Med hjälp av specialpedagogen får de syn på sitt eget 

handlande och stöd i att tänka i nya banor. Detta kan kopplas till Pallas (2009, s. 4-5) artikel 

om pedagogers kompetens i förskolan där författaren menar att genom att kontinuerligt få 

möjlighet till att reflektera kring verksamheten kan man skapa förståelse för den kompetens 

som krävs för att möta alla barn i förskolan. Vidare beskriver respondenten att trots att 

handledning ses som en framgångsfaktor för att kunna arbeta på bredare front och att det leder 

till en minskning av individuella ansökningar så är det få förskolor som har handledning. En 

orsak till detta menar respondenten är att pedagoger sällan ser att det är verksamheten som 

äger problemet utan att det är barnet, vilket leder till att man ansöker om stöd för barnet och 

inte för verksamheten. Handledning kan även ha betydelse för att vidga perspektiven kring ett 

barns svårigheter då en utmaning kan vara att pedagoger låser sig vid en samsyn kring 

problematiken. En respondent menar att handledningen kan ha betydelse för hur man går 

vidare i arbetet då en svårighet uppstår vilket illustreras i exemplet nedan. 

 
Man låser sig ofta i en syn på problemet och jobbar utifrån den synen. Oftast så blir 
det inom ett arbetslag en samsyn på problemets orsak och uppkomst och vad man ska 
göra. Jag tänker att kommer man in med handledning och kan börja problematisera 
och se att det kan finnas olika orsaker till varför saker är som de är, så vidgar man 
pedagogers perspektiv, att det är komplexa sammanhang ofta och inte en sak som är 
orsak och så.   

 

Citatet visar på att specialpedagogens roll genom handledning är att vidga perspektiven på 

synen kring en problematik för att se dess komplexa sammanhang. Detta kan kopplas till 

systemteorin utifrån vilken individen betraktas ingå i många olika sammanhang och system 

som på olika sätt påverkar varandra. Utifrån systemteorin är det därför centralt att se hur dessa 

olika system påverkar varandra genom att studera delar och helhet (Svedberg 2007, s. 50, 53). 

Delar och helhet skulle i det här sammanhanget kunna vara de olika sammanhang barnet ingår 

i som exempelvis en kompisgrupp som i sin tur ingår en förskolegrupp. Utifrån systemteorin 
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kan ovanstående exempel handla om att skapa förståelse genom handledning av de olika 

sammanhang som de ingår i för att inte låsa sig vid en specifik orsak till ett specifikt problem.  

Pedagogers	förhållningssätt	till	sitt	arbete	med	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	

Några av respondenterna menar att en utmaning med att förflytta sig från ett individperspektiv 

till ett relationellt perspektiv kan leda till att pedagoger riskerar att bli ifrågasatta i sitt arbete. 

Detta anges som en av anledningarna till att pedagoger ofta vill rikta blicken mot barnet. 

Exemplet nedan visar på hur en respondent uttrycker att pedagoger kan backa när de inser att 

det är de själva som kan vara av intresse att observera.  

 

Jag är inte så intresserad av att titta på barnet för barnet är ju där och är som det är, i 
så fall är det mer intressant för mig att komma och titta på pedagogerna. Och då 
brukar de ta sig en funderare till. För barnet är i ett sammanhang tänker jag och det är 
sammanhanget vi kan förändra, vi kan inte förändra barnet. 

 

Citatet visar på att det kan finnas ett motstånd hos pedagogerna att specialpedagogen ska 

komma ut i verksamheten för att titta på dem istället för att titta på barnet. Det visar även på 

att pedagogerna har ett individperspektiv där det är barnet som ska förändras och att 

specialpedagogen har ett relationellt perspektiv med fokus på verksamhetens behov av 

förändring. Det kan också förstås utifrån att pedagogerna vill ha stöd i att skapa mer förståelse 

kring ett visst barn men att specialpedagogen vill skifta fokus till pedagogerna och till 

sammanhanget. Det kan kopplas till Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 131) som 

menar att individperspektivet kan ge förståelse kring funktionshinder men bidrar inte till 

någon vidareutveckling av det pedagogiska arbetet. En tolkning av det är att det kan ta stopp i 

arbetet om pedagogerna väljer att göra barnet till bäraren av problemet vilket kan vara en 

anledning till att specialpedagogen vill vända blicken. För att komma vidare i processen där 

det kan finnas ett motstånd hos pedagogerna i att vända blicken mot sig själva så krävs det 

förmågan hos specialpedagogen att skapa förtroende och att ge bekräftelse. Respondenterna 

lyfter att det ibland kan hjälpa att bara komma in och bekräfta att en situation är utmanande 

för pedagogerna men att nästa steg sedan är att hitta lösningar för att inte fastna i att bara 

bekräfta problematiken. En utmaning är dock när pedagoger inte är mottagliga för 

specialpedagogens stöd vilket illustreras i exemplet nedan.  

 

Dom kanske tänker att "nu ska jag komma här, och jag kommer här och berättar hur 
de ska göra". Sånt där känner man av ganska snabbt, att de redan känner sig 
kritiserade att det liksom ska komma ut någon. Oftast är det då om det kommit 
uppifrån, eller om någon har föreslagit eller så... att de inte hanterar sitt jobb. 
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Citatet visar på att det kan finnas en risk med att pedagoger ser sig som kritiserade när en 

specialpedagog ska komma till verksamheten då det kan uppfattas som en indikation på att de 

inte själva kan hantera situationen. Utifrån systemteorin så kan man betrakta förskolan med 

dess ordinarie pedagoger som ett system och specialpedagogens roll och funktion inom 

förskolan som ett annat system. Dessa system samspelar på olika sätt och kan skapa 

förändringar i varandras system. Citatet visar på att motståndet i att en specialpedagog ska 

komma ut kan ha att göra med att förslaget kommit “uppifrån” vilket kan syfta till ytterligare 

ett system i form av exempelvis ledningen inom förskolan. Svedberg (2007, s. 50) menar att 

de olika systemen påverkar varandra genom att en situation i en organisation kan ge 

konsekvenser någon helt annanstans. Författaren benämner detta som en vandrande konflikt 

där konflikten uppstått på ett ställe men kan dyka upp på ett annat ställe. En tolkning av detta 

är att en konflikt genom upplevd kritik från ledningen istället kan dyka upp som ett motstånd 

mot specialpedagogen vid ett senare tillfälle. En utmaning för specialpedagogen är då trots 

eventuella konflikter eller motstånd att göra pedagogerna mottagliga för stödet. Systemteorin 

knyter an till begreppet feedback, eller återkoppling, då detta har påverkan för samspelet i 

olika system (Røkenes & Hanssen 2016, s. 204). Feedback skulle i det här sammanhanget 

kunna handla om utmaningen med att göra pedagogerna mottagliga för stödet genom den 

feedback specialpedagogerna ger. Beroende på hur feedbacken ser ut så kommer det påverka 

samspelet inom de olika systemen. I exemplet nedan illustreras en sorts feedback från 

specialpedagogen för att komma runt ett eventuellt motstånd. 

 

Vi jobbar mycket med det här med positiv förstärkning och att verkligen lyfta 
styrkorna och att göra det även i handledning med pedagoger. 

 

Respondenten beskriver här att de inom handledning med pedagoger lyfter styrkorna genom 

positiv förstärkning. Vidare beskriver respondenten att detta visat sig ha effekt på 

pedagogerna genom att de får känna att de är på rätt väg och att de blir uppmuntrade. Genom 

handledning har specialpedagogen använt sig av feedback för att skapa förändring och göra 

pedagogerna mer mottagliga för stödet.  

Brist	på	kompetens	hos	pedagoger	inom	specialpedagogik	

Brist på kompetens inom det specialpedagogiska fältet hos pedagoger kan leda till att man gör 

barnet till bärare av sina problem menar flera av respondenterna. Kompetens hos pedagoger 

har tidigare i denna studie belysts utifrån kartläggning men har i detta sammanhang mer fokus 

på synen på särskilt stöd. En respondent menar att den största utmaningen som är kopplad till 
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rollen som specialpedagog är bristen av kompetens hos pedagoger. Den kompetens som 

specifikt efterfrågas är bland annat kunskap kring vad särskilt stöd innebär. Respondenterna 

menar att beroende på hur pedagoger ser på särskilt stöd så påverkar det deras förhållningssätt 

och syn på sin egen roll. De menar även att det påverkar deras syn på vilken roll 

specialpedagogen bör ha. Skolinspektionens (2017, s. 5) granskning visar att pedagogerna på 

de förskolor där man anser att arbetet behöver utvecklas ofta saknar en gemensam syn kring 

vad särskilt stöd är och hur arbetet kring det ska se ut. Ett exempel på hur pedagoger kan se på 

särskilt stöd illustreras nedan i samband med frågan vilken särskild kompetens som 

efterfrågas. 

 

Jättemånga tror att det är att man ska vara en person till som kommer och jobbar i 
verksamheten, det ska inte vara de själva utan det ska vara någon annan. 

 

Citatet visar på att det är vanligt enligt respondenten att pedagoger refererar till särskilt stöd 

som något som ska utföras av någon annan än pedagogerna själva. Detta kan ses som 

motsatsen till ett relationellt perspektiv på specialpedagogik där vikten av att se till att hela 

utbildningsmiljön lyfts fram samt planering i ett längre tidsperspektiv (Emanuelsson, Persson 

& Rosenqvist 2001, s. 25). I vissa fall kan dock särskilt stöd innefatta en resursperson eller 

extra personaltimmar, men en risk med detta menar en respondent är att man kan gå miste om 

att se till verksamhetens helhet och det gemensamma ansvaret. Om särskilt stöd endast landar 

i extra personaltimmar utan att något görs åt verksamheten i stort finns en risk att stödet ändå 

inte gynnar barnet menar en av respondenterna i exemplet nedan. 

 
Om inte arbetslaget vet hur de ska arbeta och bemöta barnet på ett sätt som är 
gynnsamt för barnet då spelar det ingen roll hur många man är, så det handlar inte 
bara om antalet personer utan det handlar ofta om kompetensen i arbetslaget, att de är 
villiga att jobba ganska hårt ibland och kanske prova nya arbetssätt som de kanske 
inte provat tidigare och se lite långsiktigt på det också. 

 

Citatet visar på att respondenten lyfter vikten av att ett ökat antal pedagoger inte hjälper ifall 

det inte finns en övergripande medvetenhet i arbetslaget kring bemötande av barnet samt en 

vilja till utveckling av arbetssätt. Att tilldelas extra personaltimmar eller en extra resursperson 

kan enligt en respondent leda till att resterande pedagoger släpper det övergripande ansvaret. 

Enligt Skolinspektionens (2017, s. 12) granskning så framkom det att personal i förskolan i 

enstaka fall uttryckt att de inte kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd när den extra 

resurspersonen inte är på plats. Utifrån den uppfattningen anser pedagogerna att barnet är i 

behov av något som inte ingår i den ordinarie verksamheten och därigenom inte förenligt med 
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det relationella perspektivet (ibid.). En tolkning är att tilldelning av en resursperson inte 

behöver utesluta att även resterande pedagoger behöver arbeta med sina egna förhållningssätt 

och förskolans verksamhet. En annan respondent beskriver att det borde vara ett naturligt 

förhållningssätt hos pedagogerna att kunna anpassa verksamheten på olika sätt men att de ofta 

saknas kunskap kring hur det kan utföras vilket i sin tur blir ett problem. "Det tycker jag att 

det borde vara ett naturligt förhållningssätt hos alla pedagoger att anpassa sin verksamhet. Vet 

man inte hur man gör det så blir det ett problem". Renblad och Brodin (2014, s. 386) menar i 

sin artikel att en anledning till att kompetensen inom området brister hos förskollärare är att 

specialpedagogik och kunskaper om barn i behov av särskilt stöd endast omfattas i en kortare 

kurs på förskollärarutbildningen. Även fler av respondenterna i vår studie ifrågasätter att 

förskollärarutbildningen innehåller så pass lite specialpedagogik som den gör. En respondent 

beskriver att specialpedagogik bör få större utrymme i utbildningen då det är barn i behov av 

särskilt stöd som är den största utmaningen överlag i förskolans verksamhet. "Jag tänker att 

alla borde läsa jättemycket specialpedagogik för det är också det som är det svåraste när man 

kommer ut och jobbar sen och det som ställer till mest bekymmer för en själv". För att fylla 

den lucka av kunskap som finns hos pedagoger krävs stöd av specialpedagoger och möjlighet 

till reflektion beskriver en annan respondent. Palla (2009, s. 4) lyfter i sin artikel att 

gemensam reflektion och samarbete är två viktiga aspekter för att kunna ha möjlighet att 

utföra arbetet på ett kompetent sätt. En tolkning av det är att det måste finnas rätt 

förutsättningar i förskolan för att kunna möjliggöra för kompetens och utveckling. Utifrån den 

förståelsen kan specialpedagogens roll ses som ett komplement till bristande tidigare 

kunskaper och brist på gemensamma reflektioner. Att öka kunskapen om bakomliggande 

faktorer kring ett beteende lyfts i exemplet nedan kopplat till specialpedagogens roll som 

kompetenshöjande. 

 

Ju mer kunskap och förståelse man har kring något, desto lättare är det ju att använda 
olika verktyg också. Man får en större förståelse för att, de eventuella känslor som 
väcktes i en, om det är barn som utmanar, barn som spottar. Man förstår på ett högre 
plan att problemet ligger inte hos barnet själv utan det finns massa faktorer runt 
omkring som påverkar.  

 

Citatet visar på vikten av att öka kunskapen och förståelsen både kring bakomliggande 

faktorer kring ett barns beteende men även kring egna känslomässiga reaktioner hos 

pedagogerna. Det visar på att för att kunna utveckla verksamheten så den är tillgänglig för alla 

barn så kan man behöva skapa förståelse för specifika beteenden vilka uppstår i ett 

sammanhang. Att göra förskolan anpassad för alla barn syftar till att skapa en inkluderande 
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verksamhet. Utifrån Isakssons (2009, s. 18) beskrivning av begreppet inkludering så innebär 

det att det är förskolan som ska anpassas till varje barn och inte varje barn som ska anpassas 

till förskolan. Detta kan även kopplas till ett relationellt perspektiv där man skiftar perspektiv 

från barnets varande till sitt eget varande för att på det sättet ge möjlighet till större förståelse 

som i sin tur ger förutsättningar till anpassningar (von Wright 2002, s. 18-19). Att få tillgång 

till kompetensutveckling är en av framgångsfaktorerna för ett välfungerande arbete med barn i 

behov av särskilt stöd enligt Skolinspektionens (2017, s. 5) granskning.  
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Slutdiskussion	
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar ett barns tillgång till särskilt 

stöd i förskolan utifrån specialpedagogens perspektiv. Vi valde att göra en kvalitativ studie 

med intervjuer för att besvara vår frågeställning då specialpedagogen kan ses som en 

nyckelperson inom särskilt stöd i förskolan. Genom intervjuerna fick vi specialpedagogernas 

beskrivning av framträdande behov och utmaningar i förskolan kopplat till barn i behov av 

särskilt stöd och deras egen roll i detta. Valet att intervjua åtta specialpedagoger ansåg vi efter 

att alla intervjuer var gjorda som ett tillräckligt antal. Vi var dock beredda på att genomföra 

fler intervjuer om vi ansåg att vi behövde komplettera med material. Efter att vi genomfört 

alla intervjuer och påbörjat processen i att hitta mönster så kunde vi se att materialet var 

tillräckligt omfattande och innehållsrikt för att generera i ett resultat. Resultatet presenterades 

genom två teman där vi beskrev framträdande behov och utmaningar i förskolan. Vi anser i 

efterhand att våra metodval har varit välfungerande och varit lämpliga för vår studie.  

Framträdande	behov	

Under temat framträdande behov i förskolan kopplat till specialpedagogik innefattades både 

processen av kartläggning för att fastställa behov men även vilka sorts behov hos barnen som 

är mest märkbara. Kommunikation mellan olika aktörer inom förskolan samt kompetens inom 

kartläggning av fastställandet av ett barns behov visade sig vara av vikt för att processen 

skulle fungera tillfredsställande. Det som även visade sig ha betydelse för att få 

verksamhetsstöd var om barnet hade en diagnos, samma resultat visar även tidigare forskning 

(Skolverket 2008, s. 51, 53; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 131). Kopplat till 

kartläggning och observationer uttrycktes svårigheter med bedömning då det kan förknippas 

med ett bristperspektiv som kan resultera i att det är barnet som ska förändras och inte 

verksamheten. Svårigheten med bedömning kan även kopplas till en rädsla hos pedagoger att 

göra en bedömning av barnet. Även om avsikten inte är att bedöma och kategorisera ett barn 

har bristperspektivet en framträdande roll inom bedömningen av det särskilda stödet i tidigare 

forskning. Vidare visar forskning på att oro och rädsla kan få följder för det särskilda stödet 

till ett barn om rädslan för att göra bedömningar av ett barn är framträdande (Lutz 2009; 

Johansson 2016; Renblad & Brodin 2014). De framträdande behov som pedagoger ansågs ha 

enligt respondenterna var hur de skulle hantera utagerande barn samt att de hade behov av 

specialpedagogen som ett bollplank, vilket även lyfts i forskning (Renblad och Brodins 2014, 

s. 384; Palla 2011, s. 87). En risk med att det var de utagerande barnen som ansågs ha störst 
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behov av stöd var att de tysta barnens behov kunde förbises vilket beskrivs på liknande sätt i 

tidigare forskning (Palla 2011, s. 79; Lutz 2009, s.128; Skolinspektionen 2017, s.14). 

Framträdande	utmaningar	

Under temat framträdande utmaningar beskrevs att skifta fokus från individperspektivet till 

det relationella perspektivet som en utmaning av samtliga respondenter. Trots att det 

relationella perspektivet ses som det eftersträvansvärda så anses fortfarande 

individperspektivet som det rådande inom specialpedagogiken (Nilholm 2005; Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist 2001). Utmaningen bestod i ett motstånd i att vända blicken från barnet 

som problembärare till att som pedagog och som arbetslag i förskolan gemensamt arbeta fram 

en inkluderande verksamhet. Att se barnet som problembärare visades även i Lindqvists 

(2011, s. 9) studie om olika yrkesgruppers syn på särskilt stöd där pedagoger inom både skola 

och förskola ansåg att det var barnets individuella brister som var anledningen till dess 

svårigheter. Motståndet mot att vända blicken mot sig själv beskrivs utifrån pedagogers 

förhållningssätt till problematiken, brist på reflektion samt brist på kompetens. Att skapa fler 

möjligheter för reflektion om vad särskilt stöd är och innebär stöds av skolinspektionens 

(2017) granskning som visade att detta är något som ofta saknas men som det behövs mer av. 

Även Palla (2009, s.4) lyfte vikten av reflektion av verksamheten för att kunna skapa mer 

förståelse för den kompetens som behövs för att möta alla barn. Resultatet av studien visade 

att förskolechefen behöver ta ett större ansvar för att skapa rätt förutsättningar och tid för 

reflektion inom arbetslaget. Utifrån de framträdande utmaningarna kopplat till arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd i förskolan så blir specialpedagogens roll att handleda, 

uppmuntra till fokus utifrån det relationella perspektivet, bidra med möjlighet till reflektion 

och kunskap samt ge positiv feedback. Övergripande så gavs en samstämmig bild av 

framträdande utmaningar och specialpedagogens roll i det.  

Avslutande	diskussion	

Vi upptäckte under arbetet med denna studie att de behov och utmaningar som lyfts fram ofta 

är pedagogernas och verksamhetens och inte barnens. En tolkning av detta är att det finns 

övergripande utmaningar med arbetet med barn i behov av särskilt stöd som grundar sig i hur 

pedagoger förhåller sig till de särskilda behoven. Det grundar sig även i vilka förutsättningar 

som finns i den pedagogiska verksamheten i form av exempelvis stöd av specialpedagog och 

handledning. Resultatet visade på att framträdande utmaningar ofta är kopplat till barn som är 

utagerande och påverkar verksamheten. Frågan är vem som egentligen har ett behov av att 

barnet får stöd i sina svårigheter, barnet eller verksamheten? Grundar sig det särskilda stödet 
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egentligen i att det är pedagoger som behöver stöd och inte barnet? Det har lett oss till frågan 

- särskilt stöd i förskolan, för vem? Det lyfter vikten av att vara uppmärksam även på de barn 

som inte “stör” verksamheten men som ändå kan ha ett behov av att få stödinsatser. Detta blir 

tydligt då resultatet visade att det är de utagerande barnen som står i fokus för särskilt stöd 

och att de tysta barnen, som ofta är flickor, riskerar att förbises även om de kan ha behov av 

särskilt stöd. Detta resultat leder oss in på vidare frågor kring genusforskning i förskolan och 

på vilket sätt barnets kön påverkar det särskilda stödet. 

Det har även blivit tydligt att det är mycket som kan påverka ett barns tillgång till särskilt stöd 

i form av hur kartläggningen går till samt vilka sorts anpassningar som ses som nödvändiga. 

Frågan är också vad som ska anpassas, barnet eller verksamheten? Trots att samtliga 

respondenter beskrev att det är verksamheten som ska anpassas och inte barnet så verkar detta 

vara tungrott hos pedagogerna. Detta grundar sig ofta i att det upplevs som svårare att rikta 

blicken mot sig själv än att göra barnet till problembärare. Resultatet visade på att för att 

skapa bättre förutsättningar för alla barn så krävs möjlighet till reflektion och ökad kunskap 

om barn med särskilda behov, vilket specialpedagogen kan ge möjligheter till genom 

handledning. Det visade även på att det är av vikt att specialpedagogen ständigt riktar tillbaka 

fokus mot verksamheten och att detta är en pågående process som kräver att man strävar efter 

långsiktiga lösningar. Utmaningen med att skapa långsiktiga lösningar visade sig vara att de 

akuta behov som pedagoger upplever sig ha är så tidskrävande att det inte finns utrymme för 

att arbeta i ett längre perspektiv. Detta leder till att de långsiktiga effekterna, vilket kan 

kopplas till ett relationellt perspektiv, riskerar att utebli. Det centrala och återkommande har 

varit att som pedagog inta det relationella perspektivet där miljön och sammanhanget har 

betydelse för att nå en positiv förändring. Det vi tror kan ha en betydelse för att en förändring 

ska ske i pedagogers förhållningssätt mot ett relationellt perspektiv är att 

förskollärarutbildningen bör innehålla mer specialpedagogik. Detta grundar vi i att vårt 

resultat visar på att det är brist på kompetens inom det området och att fler uttrycker att det är 

just barn i behov av särskilt stöd som är den största utmaningen som pedagoger i förskolan 

möter. Ett barn i behov av särskilt stöd kan även vara ett barn utan behov av särskilt stöd i ett 

annat sammanhang, vilket kopplas till att vi är och blir beroende av kontext. Detta kan leda 

till att olika personer kan ha olika perspektiv på ett barns svårigheter beroende på vilket 

sammanhang barnet ingår.  
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Förslag	till	framtida	forskning	

Ett förslag till framtida forskning är att göra samma undersökning men med pedagogers 

perspektiv. Det hade varit intressant att göra en jämförelse av pedagogers och 

specialpedagogens perspektiv på behov och utmaningar i förskolan för att se om de har 

samma uppfattning.  

Ett annat förslag är att studera samma område som denna studie men med ett genusperspektiv 

för att skapa mer kunskap kring de “tysta barnen” vilket visat sig ofta vara flickor.  
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Bilagor	

	
	
	
	

Stockholm	2018-02-27	
	
Information	inför	intervjun		
	
Vi	är	två	studenter	på	förskollärarprogrammet	vid	Södertörns	högskola.	Denna	sista	
termin	på	utbildningen	skriver	vi	ett	examensarbete	som	omfattar	en	mindre	
undersökning	som	är	relevant	för	förskolans	praktik	och	vårt	kommande	yrke	som	
förskollärare.	Studien	kommer	att	handla	om	specialpedagogens	roll	i	förskolan.	
Insamlandet	av	materialet	kommer	att	ske	genom	intervjuer	av	specialpedagoger.	Under	
intervjun	kommer	vi	att	använda	ljudupptagning	och	föra	anteckningar.	
	
Genomförandet	av	uppsatsen	är	reglerat	av	etiska	riktlinjer	som	rör	tystnadsplikt	och	
anonymisering.	Detta	betyder	att	barnets,	familjens,	personalens	och	verksamhetens	
identitet	inte	får	avslöjas.	Det	insamlade	materialet	avidentifieras	och	inga	register	med	
personuppgifter	kommer	att	upprättas.	Materialet	kommer	inte	att	användas	i	något	
annat	sammanhang	utan	bara	i	det	egna	analysarbetet.	Den	färdiga	uppsatsen	kommer	
sedan	att	publiceras	digitalt	genom	publikationsdatabasen	DiVA.	
	
Med	detta	brev	vill	vi	informera	att	all	medverkan	i	studien	är	frivillig	och	kan	avbrytas	
när	som	helst,	även	efter	att	materialinsamlingen	har	påbörjats.	
	
Kontakta	gärna	oss	eller	vår	handledare	för	ytterligare	information!		
	
	
Vänliga	hälsningar,		
Carolina	Björkén	och	Annie	Törner	
	
Carolina Björkén 
carolina.bjorken@icloud.com 
0733404833 
 
Annie Törner 
annie.torner@gmail.com 
0704716115 
 
Maria Margaretha Österholm  
Södertörns Högskola 
maria.margareta.osterholm@sh.se 
 
	
	
	
	 	



44	
	

	
	
	
	
Formulär	för	samtycke	till	deltagande	i	studie.		
	
	
	
	
Jag	samtycker	till	att	delta	i	studien.	
	
	
	
	
	
	
Namnunderskrift	……………………………………………	
	
Ort/datum	…………………………………………………	
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Intervjufrågor	
 

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog? Vilken/vilka utbildningar 
har du? 

 
2. Kan du beskriva ditt uppdrag som specialpedagog i förskolan? På vilket 

sätt ingår du i förskolans verksamhet? 
 

3. Vem fastställer behovet av specialpedagog i förskolan och hur går 
processen till? 

 
4. Vilka svårigheter kan finnas med kartläggningen av behovet av särskilt 

stöd om barnet inte har en fastställd diagnos? 
 

5. Vilka sorts behov uttrycker pedagoger att de har av specialpedagogen i 
förskolan?  Till exempel situationer, beteenden, känslomässigt, material 

 
6. Anser du att behovet av specialpedagoger i förskolan har förändrats och i 

så fall på vilket sätt? 
 

7. Vad anser du är det mest centrala i ditt arbete som specialpedagog i 
förskolan? 

 
8. Vilka förväntningar anser du att pedagoger har på dig som specialpedagog 

inom förskolan? 
 

9. Anser du att du kan bidra med det stöd som efterfrågas i förskolan?  
 

10.  Vilka olika uppdrag kan du som specialpedagog ha i förskolan? 
 

11.  Kan du beskriva någon utmaning som är kopplat till din roll som 
specialpedagog? 

 
12.  Anser du att specialpedagogens roll behöver förändras och i så fall på 

vilket sätt? 
 

13.  Finns det något mer som du vill tillägga? 
 
 


