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Sammanfattning	  
Inom specialpedagogiken finns ett antal olika specialpedagogiska perspektiv vars popula-
ritet varierat över tid. Syftet med detta arbete var att ta reda på vilken specialpedagogisk 
princip som återspeglas i förskolan när det görs åtgärdsprogram och speciella planer för 
de barn som är i behov av särskilt stöd. Syftet var också att få en inblick i vilka tan-
kar/idéer/föreställningar en förskollärare kan utgå ifrån när de skapar ett åtgärdsprogram. 
Jag ville få reda på om förskollärarna ser det enskilda barnet som bärare av sina svårighet-
er eller om man istället väljer att ta sin utgångspunkt i hela barngruppen och utforma åt-
gärder efter det. De specialpedagogiska perspektiven som detta arbete har fokuserat på är 
kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar 
det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Datainsamlingen har skett med 
hjälp av kvalitativa intervjuer. Informanterna består av fem förskollärare; alla arbetar i 
samma medelstora stad. 

Resultatet visade att majoriteten av de intervjuade lägger fokus på det enskilda barnet när 
de utformar åtgärder och lösningar. Resultatet visade också att det kompensato-
riska/kategoriska perspektiven är de specialpedagogiska perspektiv som majoriteten av de 
intervjuade utgått ifrån. Förskolorna tycktes anpassa miljön i förskolan för barn med spe-
ciella behov efter de behov barnen har. Förskolorna är inte från början anpassade för alla 
barns behov. 

Nyckelord: åtgärdsprogram, förskola, specialpedagogik och funktionsnedsättningar. 
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1.	  Inledning	  
I slutet av min förskollärarutbildning läste jag en kurs i specialpedagogik. I denna kurs 
kom jag för första gången i kontakt med olika specialpedagogiska perspektiv. Detta var 
något jag aldrig tidigare hört talas om. Det handlade om olika synsätt lärare utgår ifrån när 
de skapar möjligheter till inkludering för elever med speciella behov. Jag kom att bli spe-
ciellt fascinerad av kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm 
(2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven 
handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-
ningen. Längre fram i rapporten kommer jag att redogöra betydelsen av dessa begrepp. 
Efter denna kurs började jag fundera alltmer på vad specialpedagogiska perspektiv har för 
betydelse för barnets framtid och vad vi utgår ifrån när vi försöker inkludera barn med 
särskilda behov i barngruppen  

Under en lång tid betraktade man handikapp som en egenskap hos individen; det ansågs 
således vara något fel på de personer som hade ett handikapp. Detta är något som föränd-
rades till att man kunde säga att någon hade ett funktionshinder, men konsekvenser be-
rodde på hur omgivningen var anpassad för personen med funktionshinder (Nilholm, 
2003/2007). 

Åtgärder för barn med speciella behov således förändrats över tid. När jag läste detta blev 
jag nyfiken på att ta reda på hur det ser ut i förskolan idag. 

Tidigare dominerades den specialpedagogiska forskningen av samma synsätt som det 
svenska samhällets syn på funktionsnedsättningar. Detta har skett genom handikappforsk-
ning under ett medicinpsykologiskt paradigm. Efter detta kom fokus att ligga på olika för-
hållanden i omgivningen som en orsak till hinder och svårigheter. I och med denna ut-
veckling kom forskningen inom funktionsnedsättningar att bli ett av flera områden inom 
den specialpedagogiska kunskapsbasen (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Tanken som slog mig när jag läste detta var hur synen på barn i behov av särskilt stöd kan 
se ut i praktiken på en förskola idag och vad man har för utgångspunkt när det kommer till 
att skapa förbättringar för barn med speciella behov. Jag ville få svar på om förskollärarna 
i dag är bekanta med den senaste forskningen inom inkludering av barn med speciella be-
hov, eller om man har samma arbetssätt som man alltid haft utan att ha förändra något ge-
nom åren.  

Att inrikta denna uppsats mot förskollärarnas arbete var för mig ett självklart val, dels för 
att jag ska blir förskollärare men också för att förskolan är för alla. I förskolan borde per-
sonalen vara extra bra på inkludering eftersom att de ständigt får jobba med det till skill-
nad från grundskolan som har särskolan som ett alternativ för barn med utvecklingsstör-
ning. I förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010) står det att förskolan har i uppdrag att an-
passa verksamheten till alla barn. Barn som behöver kortvarigt eller långvarigt extrastöd 
och stimulans ska få detta utifrån sina egna förutsättningar och behov. På så vis kan alla 
barn utvecklas så långt som möjligt. I förskolan skapar man ofta åtgärdsprogram för ele-
ver i behov av särskilt stöd. Jag valde därför att fokusera på utformningen av åtgärdspro-
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gram i min undersökning. Tanken var att därigenom få en djupare förståelse för special-
pedagogiska perspektiv och hur de kan ta sig uttryck i praktiken.   
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2.	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i vilka tankar, idéer och föreställningar 
en förskollärare kan utgå ifrån när de skapar ett åtgärdsprogram. Genom denna informat-
ion vill jag ta reda på vilka specialpedagogiska perspektiv som dominerar i förskolan. I 
detta syfte ställs följande forskningsfrågor:  

• Vilken utgångspunkt har förskolläraren? Utgår förskolläraren från det enskilda barnet 
eller miljön i barngruppen vid utformning av olika typer av åtgärder? 

• Vilka specialpedagogiska perspektiv använder sig förskolläraren av vid utformning av 
åtgärdsprogram? 

• Hur är förskolan anpassad för alla barns förutsättningar och hur är förskolan anpassad 
för barn med speciella behov? Är anpassningen något som görs när man får in ett barn 
med speciella behov i barngruppen?  
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3.	  Litteraturgenomgång	  
Den litteratur som presenteras nedan har som syfte att ge stöd och förklaringar till mitt 
kommande resultat. De olika delar som tagits upp har valts med tanke på att ge läsaren en 
så bra bild som möjligt av de olika delar som spelar in när det kommer till specialpedago-
gik och specialpedagogiska perspektiv. Här finns också en beskrivning av de metoder och 
begrepp som studien bygger på. 

Utdrag ur förskolans läroplan, en beskrivning av åtgärdsprogram, begreppet en skola för 
alla samt inkludering och integrering är de delar som har som syfte att ge läsaren den bak-
grundsinformation som behövs för att kunna förstår och tolka resultatet. De specialpeda-
gogiska perspektiv som sedan presenteras i litteraturgenomgången är det som ligger till 
grund för forskningsfrågor samt senare resultatanalys. 

Dagens specialpedagogik är ett brett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kun-
skap från olika discipliner. Detta medför att man får olika svar på frågan om vad special-
pedagogik är beroende på vem man frågar och vilket perspektiv de utgår ifrån (Jakobsson 
& Nilsson, 2011 s 29 hämtat från Ahlberg, 2001/ 2009). 

3.1.	  Förskolans	  läroplan	  

I förskolans läroplan står följande: 

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 
är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla 
barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 
och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.”(Lpfö 98, rev 2010, s5). 

Olika typer av åtgärder i förskolan används för att förskolan skall kunna uppnå dessa mål. 
Exempel på detta ser vi nedan i beskrivningen av åtgärdsprogram. 

3.2.	  Åtgärdsprogram	  

Enligt skollagen ska ett åtgärdsprogram utformas om en elev inte utvecklas mot de kun-
skapsmål som finns i läroplanen och är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram ska också 
upprättas om eleven uppvisar andra svårigheter som på sikt kan medföra att eleven inte 
når kunskapskraven (Skolverket, 2013). 

Ett åtgärdsprogram ska säkerställa att de elever som är i behov av särskilt stöd får det. Åt-
gärdsprogram utgör en central del i skolans arbete med särskilt stöd eftersom att det an-
vänds som verktyg för personalen när det kommer till att skapa rätt förutsättningar för den 
enskilda eleven. Åtgärdsprogrammet fungerar också som en skriftlig bekräftelse på det 
som uppmärksammats samt de stödåtgärder som satts in (Skolverket, 2008). 

Inom förskolan är det inget krav på att upprätta åtgärdsprogram, men enligt skolverket vet 
man att det ofta förekommer individuella planer för barn i förskolan även om dessa planer 
ibland kallas för något annat än åtgärdsprogram (Skolverket, 2001). 
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I skollagen kap 7 § 9 finns lagen om särskilt stöd i förskolan beskrivet: 

”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 vårdnadsha-
vare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskole-
chefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.” (skollag, kap7 § 9, 2010:800). 

Med denna lag som stöd får vi information om att förskolan är skyldig att utforma åtgär-
der för de barn som av olika anledningar behöver det. Detta även om det inte finns en lag 
som säger att förskolan måste upprätta åtgärdsprogram. 

3.3.	  En	  skola	  för	  alla	  

Under historiens gång har olika syn på människor med funktionsnedsättningar dominerat. 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). Samhällets mål inom barnomsorgen har sedan den senare 
delen av 1900-talet haft fokus på en skola för alla barn. Det målet innebär att integrera alla 
barn i förskola, fritidshem och grundskola. I sin tur betyder det att det ställs stora krav på 
personalen inom skolan. Lärarna måste kunna stödja de barn som är i behov av särskilt 
stöd samtidigt som de behöver kunna se varje barns egna resurser. För att kunna utföra 
detta krävs det att lärarna har kunskap, empati och förståelse för barnet samt speciell kun-
skap om det enskilda barnets svårigheter. Ibland krävs det också att lärarna samarbetar 
med andra yrkeskategorier för att det ska blir så bra som möjligt för barnet (Larsson-
Swärd, 1999). 

3.4	  Inkludering	  och	  integrering?	  

Begreppet integration kom som ett radikalt begrepp på 1960-talet, efter hundra år av in-
stitutionaliseringens framväxt (Nilholm, 2006). Begreppet integrering är numera inte lika 
aktuellt som förr, detta beror på att begreppet numera snarare stödjer skolans behov av 
differentiering och särbehandling av de elever som riskerat att störa och hota den mer pri-
viligierade elevgruppen. Detta är förmodligen skälet till att många länder, Sverige inräk-
nat, numera oftare använder sig av begreppet inkludering. Att kalla det för inkludering är 
en mer rättvis benämning eftersom att man med begreppet integrering menar något som 
föregåtts av en segregering. Integreringsfrågor har ofta gällt de elever som tydligt avskilts 
från övriga elever genom att de gått i specialklass eller vistats på institutioner och kanske 
inte har tillhört skolan alls. Inkluderingsbegreppet ska alltså tydligare visa att man inklu-
derar alla i en skola för alla där ingen exkluderas (Tøssebro, red, 2004). 

Inkludering i skolsammanhang betyder att hela skolan ska vara organiserad utifrån tanken 
om att alla elever är olika. Med integrering menar man istället att de barn som klassats 
som avvikande ska passa in i den skola som från början inte är anpassad för alla barns 
olikheter (Nilholm, 2006). 
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3.5.	  Specialpedagogiska	  perspektiv	  

Nedan följer en närmare beskrivning av de specialpedagogiska perspektiv som denna stu-
die fokuserat på. 

3.5.1.	  Kompensatoriskt	  perspektiv	  

Försök till att kompensera elevers olika svagheter och brister har varit det populäraste till-
vägagångsättet för att hantera elevers olikheter. De åtgärder man tillsatt har skett utanför 
den ordinarie undervisningen; detta med syftet att få dessa elever att komma ikapp de öv-
riga i klassen. Detta synsätt grundar sig på tanken om att det skulle finnas en generell 
normalutveckling hos elever. De individuella prestationerna skulle alltså kunna relateras 
till denna normalutveckling. De elever som halkat efter behöver därför någon form av 
undervisning på sidan av för att komma ikapp den övriga klassen. Detta skulle resultera i 
att dessa barns svaga sidor stärks och de skulle lyftas till samma nivå som övriga elever 
(Tanner, 2009). 

Grunden i det kompensatoriska perspektivet är att man kompenserar individen för dess 
problem. För att detta ska vara genomförbart identifierar man olika problemgrupper där 
man främst letar efter neurologiska och psykologiska lösningar till problemen. Syftet med 
det är att finna en förståelse för gruppens problem och således lättare kunna kompensera 
individerna för de problem de uppvisat. Denna typ av forskning har sina grunder i en me-
dicinsk och psykologisk tradition. Här är en diagnostisering central eftersom det krävs att 
man tittar på grupper av individer med samma typ av problematik för att det ska vara möj-
ligt att forska på det och på så vis finna kunskap inom ämnet. Sammanfattningsvis kan 
man beskriva det som att man i det kompensatoriska perspektivet börjar med att identifi-
era problemgruppen. Sedan söks psykologiska och neurologiska förklaringar till proble-
met för att efter det utarbeta en metod för att kompensera för problemet. Stegen behöver 
nödvändigtvis inte följa denna ordning. Ibland går stegen in i varandra (Nilholm, 
2003/2007). 

Skrtic (1995) Presenterar fyra grundläggande antaganden som presenterar den kompensa-
toriska synen på specialpedagogik: 

1 Elevens misslyckande i skolan är ett patologiskt tillstånd. 

2 Differentialdiagnoser är användbara och objektiva. 

3 Specialpedagogik är ett rationellt system som är till elevens fördel. 

4 Framsteg inom specialpedagogik är en teknologisk-rationell process med ständiga för-
bättringar inom undervisning och diagnosticering. 
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3.5.2.	  Kritiskt	  perspektiv	  

Inom det kritiska perspektivet ifrågasätter man grunderna inom specialpedagogik. Det 
kompensatoriska perspektivet som beskrevs ovan menar att specialpedagogiken kan vara 
lösningen på barnets brister. Genom att barnets brister identifieras kan man således träna 
barnet att passa in i den omgivning hen befinner sig. Detta håller inte det kritiska perspek-
tivet av specialpedagogik med om (Nilholm, 2003/2007). 

Inom det kritiska perspektivet menar man att orsaken till skolmisslyckanden bör sökas ut-
anför eleven istället för att se det som beroende av en patologi som barnet har. Eftersom 
skolans uppgift är att utifrån ett demokratiskt synsätt se till den mångfald som barn repre-
senterar kan man inte lokalisera problemet inom eleven. Istället bör elevens olikheter ses 
som något positivt för skolans arbete. Inom det kritiska perspektivet ställer man sig också 
kritisk till diagnostiseringens användbarhet och objektivitet. Tron på en objektiv och sann 
vetenskap har allt mer börjat ifrågasättas (Nilholm, 2003/2007). 

Haug (1998) beskriver något liknande, men istället för att kalla det kritiskt perspektiv kal-
lar han det för det demokratiska deltagarperspektivet. Han menar att det stora problemet 
med kompensatoriska lösningar i skolan är att allas lika värde i skolan blir underordnat 
elevernas prestation. Haug menar således att allas lika värde borde vara det viktigaste av 
allt i skolan; därför borde det klassas som odemokratiskt när skolan använder prestation 
som grund för värdering i en obligatorisk skola. 

Målet är inte att kompensera så att de barn som avviker från normen börjar uppträda nor-
malt. Institutionen ska istället avnormalisera det sätt som regler formas på genom att visa 
på de behov och variationer som finns inom den. På detta vis ska Institutionen bli av med 
pluralism och heterogenitet (Haug, 1998). 

3.5.3.	  Dilemmaperspektivet	  	  

Nilholm (2003/2007) väljer att kalla detta för dilemmaperspektiv eftersom en central del i 
perspektivet bygger på att det moderna utbildningssystemet står inför en del dilemman. 
Ett dilemma är egentligen en motsättning som är omöjlig att lösa. I utbildningssamman-
hang talas det ofta om att behandla alla elever som individer och därmed inte kategorisera. 
Dock sker det ständigt kategoriseringar av elever både i undervisningen och vid administ-
rativt arbete. Om vi inte kategoriserar elever löper vi en risk att missa de elever som är i 
behov av särskilt stöd. Men kategoriseringen av elever riskerar också att skapa negativ 
uppmärksamhet kring barn med speciella behov Nilholm (2003/2007). 

En rad dilemman uppstår när man i skolan ska undervisa en grupp elever med helt olika 
förutsättningar och intressen och samtidigt ha som mål att alla ska få en likvärdig utbild-
ning. För att hantera detta dilemma krävs det att läraren måste ge företräde åt vissa poli-
tiska, sociala och etiska ställningstaganden. Ett annat problem är att vissa värden som till 
exempel social rättvisa är tolkningsbara och komplexa. Ibland kan också våra personliga 
grundläggande värderingar stå i motsats till andras. Detta gäller värderingar som social 
rättvisa och individens frihet (Nilholm, 2005). 
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3.5.4.	  Det	  kategoriska	  och	  relationella	  perspektivet	  

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver olika kriterier för det kategoriska 
respektive relationella perspektivet. Inom det kategoriska perspektivet ser man de speci-
ella behoven som något vissa barn är födda med. I det relationella perspektivet ser man 
speciella behov som något socialt skapat. Inom det kategoriska perspektivet vill man ka-
tegorisera och särskilja de som faller utanför normen; man förespråkar speciella skolor för 
barn i behov av särskilt stöd. Inom det relationella perspektivet förespråkas istället en in-
kluderande syn på undervisning där alla barn ska gå i en och samma skola. 

Om man ser den pedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv blir det viktiga 
vad som sker i förhållandet mellan olika interaktörer via samspel och interaktioner. Syftet 
är alltså inte att peka ut en enskild elev som ansvarig för sitt beteende. Elevers förutsätt-
ningar ses också som något relationellt på så vis att förändringar i omgivningen kan för-
ändra elevens möjligheter att uppfylla vissa förbestämda krav och mål. Man kan förenkla 
förklaringen av det relationella perspektivet genom att det beskriver barn som “barn i svå-
righeter” istället för “barn med svårigheter”. Om man däremot ser med en kategorisk syn 
på den pedagogiska verksamheten är det barnet som är bäraren av problemet. Barnets pro-
blem anses ha sin orsak i låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Man har traditionellt 
sett benämnt dessa typer av svårigheter med hjälp av diagnoser som man ställt på barnen 
när de varit avvikande och inte passat in i normen enligt den medicinska och psykologiska 
modellen (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). 

Dessa specialpedagogiska perspektiv kommer att fungera som ett analysinstrument i den 
kommande resultatanalysen. 
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4.	  Metod	  

4.1.	  Kvalitativt	  synsätt	  

Det som kännetecknar ett kvantitativt synsätt är att forskaren har samlat in mycket fakta. 
Detta analyseras sedan i syfte att finna tydliga mönster som går att se som generella möns-
ter bland människor. Med de kvalitativa metoderna får vi ett djupare resultat jämfört med 
de kvantitativa metoderna (Johansson & Sveder, 1996). 

”Ett kvalitativt synsätt innebär att forskaren ifrågasätter förekomsten av generella lag-
bundenheter och istället inriktar sin forskning på att beskriva det enskilda - kanske 
unika-fallet.” (Johansson & Svedner, s 27, 1996). 

4.2.	  	  Kvalitativ	  intervju	  

I en kvalitativ intervju är frågeområdena bestämda i förväg. Själva frågorna varierar lite 
från person till person beroende på vad de intervjuade svarar och vilka olika aspekter som 
tas upp. En kvalitativ intervju har som syfte att få ut så mycket information som möjligt 
från de intervjuade. Därför måste frågorna kunna anpassas från person till person. Vanlig-
ast är att man spelar in intervjuerna. Detta är för att få med pauser, tonfall och avbrutna 
meningar som kan vara viktiga att ha med för att förstå vad som sagts (Johansson & 
Svedner, 1996). 

Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer just för att få ut den information jag be-
höver för att få svar på mina forskningsfrågor. Genom att använda mig av kvalitativa in-
tervjuer har jag fått mycket information om informanternas erfarenheter och uppfattning-
ar. Alla har inte lika lätt att uttrycka sina åsikter; därför skiljer sig intervjun åt lite bero-
ende på informatören. De intervjufrågor jag utgick ifrån finns med som bilaga till denna 
text. Jag har spelat in alla intervjuer. 

4.3.	  Urval	  

Informanterna består av fem personer. För att ha tillräckligt med erfarenhet av barn med 
speciella behov kan det vara av fördel att ha arbetat som förskollärare under en längre pe-
riod. Av den anledningen finns det ingen nyexaminerad lärare med i undersökningen. Ur-
valet är ett medvetet val som delvis skett via kontakter jag haft sen tidigare på förskolor. 
Jag har varit i kontakt med några förskollärare och berättat för dem om min studie och de 
har sedan tipsat mig om personer de känner som skulle passa. Jag har aktivt valt bort per-
soner som är relativt nyexaminerade förskollärare samt de som inte har en officiell förs-
kollärarutbildning. Detta för att få den information jag behöver för att få svar på mina 
forskningsfrågor. 
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4.4.	  Presentation	  av	  informanterna	  	  

Jag har valt att inte avslöja de enskilda informanternas ålder och kön. Detta dels för att jag 
finner det ointressant för mitt resultat, dels för att jag vill kunna göra informanterna så 
anonyma som möjligt. Istället för påhittade namn kommer jag att kalla dem för P1, P2, 
P3, P4 och P5. ”P” står för person. 

P1 jobbar med åldrarna 1-3, P2 jobbar i förskoleklass, P3 jobbar med åldrarna 1-5, P4 
jobbar med åldrarna 4-5 och P5 jobbar med åldrarna 1-5. Alla informanter arbetar i 
samma medelstora stad. 

4.5.	  Genomförande	  

Informanterna kontaktades via e-post. De som ville ha frågorna i förväg fick det. Intervju-
erna skedde på informanternas arbetsplatser och tog ungefär 30 min. Före intervjun fick 
varje informant ett följebrev där information om deras rättigheter till anonymitet gavs (se 
bilaga 1). Intervjuerna spelades in. De frågor jag ställt, (se bilaga 2) har fungerat som te-
man. Ibland har informanterna stannat vid själva frågan och endast besvarat denna, utan 
utsvävningar. Om informanterna spunnit vidare på frågorna och kommit in på sidospår har 
jag även uppmuntrat detta. Allt för att få ut så mycket information som möjligt ur de kva-
litativa intervjuerna. 

4.6	  Databearbetning	  och	  analysmetod	  

Den data som samlats in via intervjuerna har bearbetats genom att först skrivas ner för att 
sedan kategoriseras in i de olika teman som presenteras nedan in resultatet. Utifrån dessa 
teman har den insamlade datan sedan presenterats i resultatdelen. 

De teman jag använt mig av i resultatet är framställt med anknytning till mitt syfte och 
mina forskningsfrågor. Dessa teman utgör också en sammanfattning av de intervjufrågor 
som ställts. 

Analysen bygger till stor del på att koppla resultatet till tidigare forskning. Framförallt 
handlar det om att sammankoppla informanternas svar med de olika specialpedagogiska 
perspektiv jag undersökt. 

4.	  7.	  Forskningsetik	  

Intervjuarens forskningsetik kan spela en stor roll när det kommer till resultatet av inter-
vjun. En kvalitativ intervju kan vara väldigt personlig eftersom informatören redogör för 
sina egna personliga ställningstaganden. Därför krävs det att informatören känner förtro-
ende för personen som intervjuar. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att informan-
ten får reda på vad syftet med intervjun är och vad det ska mynna ut i. Personen som in-
tervjuar måste kunna försäkra att informatören kommer att vara fullständigt anonym. Ska 
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intervjun spelas in på band ska informatören vara väl informerad om detta (Johansson & 
Svedner, 1996). 

Jag har använt mig av ett följebrev där jag beskriver hur jag förhåller mig till sekretessen. 
Följebrevet finns med som bilaga till denna text. 
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5.	  Resultat	  och	  analys	  
Resultatet presenteras via rubrikerna Diagnosticering, Utgångspunkt. Barn/Barngrupp, In-
dividuella lösningar (särlösningar), Synen på barn med speciella behov och åtgärdspro-
gram samt Involvering av hela barngruppen kring barn med speciella behov. 

Resultatet presenteras utifrån dessa teman med syftet att det ska bli lättare för läsaren att 
förstå resultatet.  

5.1.	  Diagnostisering	  

Informanterna har fått frågan om det finns för- och nackdelar med att barnet har en dia-
gnos när det kommer till förskolan. Det kan röra sig om en fysisk sjukdom eller annan 
funktionsnedsättning.  

P1 berättar att de tidigare fått nya barn i barngruppen som innan de började förskolan fått 
någon typ av diagnos på BVC men att förskollärarna inte fick denna information vid in-
skolningen. När de sedan fått reda på detta i efterhand hade de önskat att de fått informat-
ion om detta redan från början. 

”Absolut att det skulle hjälpa ibland, för då behöver man inte ha den där fasen där man 
checkar in och kollar av och undersöker, då får man ju med sig litegrann, okej, det 
kanske är det här, då kan vi utgå därifrån.” (P1). 

P1 beskriver också situationer hen varit med om under den tiden hen jobbade i förskole-
klass och fick överlämningar från förskolan. Det kunde då hända att hen fick mycket ne-
gativ information om eleven vid överlämningen. Det tycker P1 inte är bra. 

 ”Då har det inte varit direkt en diagnos, men det har varit tycker jag att sänka personen 
till en sexårsklass. Det hade räckt att säga att den här personen kanske inte passar så bra 
i den här gruppen” (P1). 

P2 berättar att det är få barn som kommer till förskoleklassen och är utredda. Det kan vara 
de som får börja processen. Vid överlämnandet från förskolan har man dock haft det i tan-
ken. 

 ”Så vi har det kanske inom oss att tänka att det här är ett barn med speciella behov. Jag 
tycker det är svårt, det är inte lätt, varje barn är unikt.” (P2). 

P3 tycker att det är lättare om barnet redan har en diagnos, för då är redan resurser inkopp-
lade eller på väg. Hen beskriver vidare att hen själv arbetat som resurs till ett barn med 
autism och att hen då fick följa barnet och vara med när hen fick sin diagnos och kunde 
sedan jobba utifrån det. 

”För då har man ju det här samarbetet med de inkopplade. Det är habiliteringen som har 
då psykolog och specialpedagog så då får man ju dels hjälp där men sen är det ju också 
att hitta material som man kan jobba med så visst då är det lättare.” (P3). 

P3 beskriver också att hen personligen tycker att det är bra med en diagnos som till exem-
pel Downs syndrom eller autism för att man då kan få möjlighet att läsa på om detta samt 
ta hjälp av habiliteringen som stöd; man vet vad det verkligen handlar om. 
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P3 berättar att hen har en speciell utbildning inom motorisk perceptuell utveckling. Detta 
är något hen praktiserar genom att med tillstånd av föräldrarna göra tester på de barn hen 
anar har motoriska svårigheter. Om hen finner tecken på något avvikande meddelar hen 
föräldrarna och de får undersöka det vidare på BVC. 

P4 tror att det kan bli lättare att begära en resurs för barnet om det har en diagnos. En re-
surs på 25 % kan hjälpa barnet att klara av situationer som är jobbiga för barnet. P4 ser 
dock en risk med att barnet får en diagnos. Hen menar att barnet kan bli samhällsstämplat 
från början och man riskerar att som lärare lägga sig under barnets egentliga nivå.  

P5 beskriver att det är viktigt att förstå att bedömning är en annan sak än att veta att det 
finns behov som har namn i form av bokstavskombinationer eller annat. När hen får reda 
på vilka behov det finns i barngruppen är detta något hen sen kan grunda verksamheten 
på. En diagnos är ingen etikett utan snarare en väg för P5 att förstå barnet bättre. Det blir 
lättare att hitta bra metoder för att hjälpa barnet när man vet vad det handlar om.  

P5: ”Jag skulle föredra att veta det, för då kan jag få möjlighet till att undersöka vad kan 
jag göra vad kan det finnas för, så att inte jag går in och gör något som kan bli fel. Jag 
kanske däremot kan stötta upp, se saker och ting som jag kan göra bättre, att det är inte 
bara att tuta och köra.”   

5.1.1.	  Analys	  

Att förespråka diagnoser på barn är något som tillhör både det kompensatoriska och det 
kategoriska perspektivet. Inom det kompensatoriska perspektivet är diagnostiseringen 
central. Detta eftersom att det krävs att man tittar på grupper av individer med samma typ 
av problematik för att det ska vara möjligt att forska på det och på så vis finna kunskap 
inom ämnet. (Nilholm, 2003/2007). 

Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001 ser man samma mönster inom det ka-
tegoriska tänkandet. Inom det kritiska perspektivet vill man istället se orsaker till elevers 
svårighet i skolan som något som ligger utanför den enskilde eleven. Man ställer sig också 
kritiskt till diagnosticeringens objektivitet och användbarhet. (Nilholm, 2003/2007). 

Informanternas syn på diagnoser som vi ser ovan passar i flera fall bra in på ett kategoriskt 
samt ett kompensatoriskt synsätt men vi kan också urskilja ett kritiskt och relationellt syn-
sätt. Detta kan vi se när P2 nämner att varje barn är unikt, men hen beskriver inte diagno-
sen som det avgörande utan talar istället om barn med speciella behov. P4 är kritiskt till 
diagnos eftersom barnet lätt stämplas och lärarna löper risk att ställa lägre krav på barnet 
än vad som egentligen passar dess person. Just det barnet kanske egentligen hade kunnat 
utvecklats och lära sig mer om det ställdes högre krav på hen.  

5.2.	  Utgångspunkt,	  barn/barngrupp	  

Syftet med denna del är att finna vad i intervjuerna som kan ge information om var förs-
kollärarna tar sin utgångspunkt när man skapar någon typ av åtgärd. Är det hos det en-
skilda barnet eller är det barngruppen? Informanterna har inte fått en specifik fråga kring 
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detta utan svaren är en sammanställning av den information som givits vid andra intervju-
frågor. Anledningen till att frågan inte ställts rakt ut är att informanterna då lätt skulle 
kunna svara det som lät bäst istället för att beskriva hur det verkligen är. 

P1 tar upp de stora barngrupperna och bristen på tid som en orsak till att vissa barn inte får 
den hjälp de behöver. Hen beskriver att de ibland kallar in elevhälsan för att få tid till att 
fokusera på ett barn. Egentligen vet hen vilka resurser som behövs sättas in, men om de 
inte bokar in en tid för att ta tag i detta så blir det inte gjort. Det finns helt enkelt inte tid 
till att hjälpa ett barn om man inte bokar in en tid med elevhälsan.  

”Skriver jag in mig på den här träffen några gånger då har jag iallafall fokus den stun-
den på det här barnet med den här då resursshjälpen.” 

P1 berättar vidare att personalen ofta vet vilka lösningar som skulle kunna vara bra för 
barnen och hur man kan hjälpa dem, men det finns helt enkelt inte möjlighet om man inte 
lägger fokus på ett enskilt barn och ber om hjälp. I P1:s grupp är det överfullt med barn; 
många behöver extra tid och stöd, men tiden finns inte. Vidare beskriver P1 att denna re-
sursbrist gör att de ofta måste göra allt efter ett visst schema och på en viss tid. 

”Helst skulle man ju vilja att fler fick leka färdigt och man tog okej du kan komma på 
mellis om en liten stund gör det här klart, men ju större grupper vi har, ta det här med 
toan, de måste ju i princip gå på toa för att vi ska hinna med det, samma tid. Det är ju 
samma sak där, egentligen vill jag ju inte det.” 

P2 berättar om hur hen utgår ifrån att ”varje barn är unikt”. När hen beskriver verksam-
heten berättar hen om alla de olika lösningar de har för att alla i barngruppen ska trivas. 
En del få ha något i handen för att kunna lyssna bättre, andra får gå iväg och vara ifred en 
stund i ett eget rum om det behövs.  

”Jag tror att i vårt arbetssätt så gör vi redan så mycket åtgärder i vårt sätt att tänka att det 
behövs inte dokumenteras och skrivas utan vi har den där extra frukten att ge till någon, 
du håller om någon som är orolig, asså i ens professionalitet så kan man åtgärda utan att 
det står på papper.” 

P4 beskriver flera situationer där ett barn hamnat i konflikter och varit utåtagerande. Hen 
beskriver att arbetslaget då både söker efter svar i själva gruppen och hos enskilda elever 
för att se var källan till problemet verkligen ligger. Man utgår inte från att problemet lig-
ger hos en enskild individ. Hen beskriver vidare att alla barn inte passar att leka med alla 
barn och så måste det få vara. 

5.2.1.	  Analys	  

P1, P2 och P4 var de informanter som talade mest om förändringar på gruppnivå och vad 
det beror på att man ibland måste individanpassa. De övriga informanterna har varit mer 
fokuserade på individanpassning. Den information vi får här av P1, P2 och P4 går att 
koppla till relationellt perspektiv. I det relationella perspektivet ser man speciella behov 
som något socialt skapat. Om man ser den pedagogiska verksamheten ur ett relationellt 
perspektiv blir det viktiga vad som sker i förhållandet mellan olika interaktörer via sam-
spel och interaktioner. Syftet är alltså inte att peka ut en enskild elev som ansvarig för sitt 
beteende. Elevers förutsättningar ses också som något relationellt på så vis att förändring-
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ar i omgivningen kan förändra elevens möjligheter att uppfylla vissa förbestämda krav och 
mål (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). Man kan också koppla det informan-
terna säger till det kritiska perspektivet. Man uttrycker sig kritisk mot att peka ut enskilda 
barn i första hand. 

Det P1 tar upp i texten ovan är ett bra exempel på dilemmaperspektiv. Hen gör kompensa-
toriska lösningar för elever i syfte att få tid för eleven. Hen hade egentligen vela ha mer 
tid med hela gruppen och kunna få chansen att få en grupp som fungerade för alla. Dessa 
resurser finns inte och då är den kompensatoriska lösningen bättre än ingenting. 

5.3.	  Individuella	  lösningar	  (särlösningar)	  

Här presenteras exempel på individuella lösningar och insatser informanterna gjort för 
barn med speciella behov. 

P1 och P5 har tagit upp händelser som liknar varandra mycket. Det har handlat om barn 
som behöver hjälp med hur de ska vara mot sina kamrater i gruppen. Det har handlat om 
barn som varit aggressiva och saknat förmågan att leka tillsammans med övriga barngrup-
pen. P1 och P5 har gjort liknande åtgärder för dessa fall. De har gått till väga så att de 
först fått stöd från elevhälsan och sedan jobbat aktivt med olika metoder för att förändra 
beteendet. I det fall som P1 beskriver använde de sig mycket av en metod där man ritar 
olika händelser. Denna metod passade detta barn eftersom hen älskade att rita. P5 såg att 
det var självförtroendet som behövde stärkas. Därför satte man under en period in extra 
personal till just det barnet. Den övriga barngruppen fick under denna period mindre per-
sonal. P5 beskriver denna åtgärd som något som gagnade hela gruppen. När barnet mådde 
bättre och förskollärarna kunde slussa in hen i barngruppen och allt blev som vanligt igen 
fungerade plötsligt hela gruppen mycket bättre. Denna särlösning såg ut att vara för det 
enskilda barnet, men egentligen var det för hela gruppen eftersom att det i slutändan ledde 
till en bättre miljö i hela gruppen. 

P3 och P5 beskriver situationer där ett barn har haft en egen hörna eller ett eget rum. Detta 
har varit barn med autism. P4 förespråkar inte denna typ av lösningar.  

”Särlösningar för just ett barn har jag sett och varit med om, men det är ju ingenting jag 
står för alls, nej för om ett barn har jobbigt så upplever nog jag mer utpekande om det 
hela tiden är det barnet som får gå in ensam och bygga lego. Utan att då anser jag det 
bättre att dela gruppen än att man plockar ut ett barn. Jag tycker att barngrupperna är för 
stora så jag brukar ofta försöka dela dem i mindre grupper, då blir det lugnare tempo 
och ett bättre socialt samspel. Om man då gör en mindre grupp och tar det därifrån istäl-
let för att bara ta ett barn.” (P4). 

5.3.1	  .	  Analys	  

Återigen kan vi se tydliga kopplingar mellan informanternas åtgärder och specialpedago-
giska perspektiv. Som det står i litteraturgenomgången ovan är det typiskt för det kompen-
satoriska perspektivet att kompensera elever för deras svagheter och brister genom att till-
sätta åtgärder utanför den ordinarie undervisningen. Dessa barns svaga sidor stärks och de 
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kan lyftas till samma nivå som de övriga i barngruppen (Tanner, 2009). Det P1, P3 och P5 
beskriver är kompensatoriska lösningar. Man har tagit vissa elever åt sidan och gett dem 
individuellt stöd för att fungera i barngruppen. 

P4 visar en tydlig kritisk och relationell syn på detta. Enligt det relationella perspektivet är 
inte syftet att peka ut ett enskilt barn som ansvarig för sitt beteende. Elevers förutsättning-
ar kan påverkas av förändringar i omgivningen (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 
2001). 

5.4.	  Synen	  på	  barn	  med	  speciella	  behov	  och	  åtgärdsprogram	  

I denna del presenteras hur de intervjuade ser på barn med speciella behov och vad som är 
syftet med åtgärdsprogram. 

Alla som intervjuats är överens om att åtgärdsprogram görs för att den enskilda eleven ska 
få den hjälp och stöd den behöver. Vanligaste orsakerna till att åtgärdsprogram upprättas i 
förskolan är enligt de intervjuade språksvårigheter samt sociala svårigheter. När det kom-
mer till språksvårigheter handlar det både om svenskfödda barn och utlandsfödda barn 
som är nyanlända till Sverige. Alla använder sig av någon typ av åtgärdsprogram men det 
är inte alla informanter som kallar det för åtgärdsprogram. 

Under intervjuerna har informanterna använt sig av olika ordval för att beskriva de barn 
som åtgärdsprogrammen handlar om. Här kommer en beskrivning av de ord som använts. 
Ordet ”fel” har vid ett flertal tillfälle använts för att beskriva att det ibland kan vara svårt 
att hitta vad som riktigt är ”felet” på det barn som behöver extraresurser. Ordet ”friskt” 
har använts för att beskriva de barn som inte behöver ett åtgärdsprogram av någon anled-
ning. 

5.4.1.	  Analys	  

Enligt skolverket (2001) använder förskolor sig ofta av någon typ av åtgärdsprogram men 
man kallar det inte alltid för just åtgärdsprogram. Detta stämmer bra med det jag kommit 
fram till. Alla gör den typ av planering och uppföljning som man gör under ett åtgärds-
program, men alla använder inte det namnet. 

När man använder sig av ordet ”frisk” för de barn utan speciella åtgärder som en infor-
mant gjort låter det som att de barn som har åtgärder är sjuka. Det skulle kunna vara så om 
det var en sjukdom som låg till grund för åtgärderna. Så har det dock inte varit i något av 
fallen ovan. Att ha en funktionsnedsättning är inte att vara sjuk.  

Inom det kompensatoriska perspektivet utgår man ifrån att det finns en generell normalut-
veckling hos barn.  Man ska således kunna relatera den individuella utvecklingen till den 
generella normalutvecklingen (Tanner, 2009) När man uttrycker att något är fel med ett 
barn eller att ett annat barn är friskt på det här sättet så tillämpar man i allra högsta grad ett 
kompensatoriskt perspektiv. Man hittar ett fel hos barnet som man löser via kompensato-
riska lösningar.   
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5.5.	  	  Involvering	  av	  hela	  barngruppen	  kring	  barn	  med	  speciella	  behov	  

Här har det undersökts vilken typ av information den övriga barngruppen får om ett speci-
fikt barn med speciella behov.  

P1 beskriver att hen ibland informerar övriga barngruppen om det är en fysisk funktions-
nedsättning, till exempel om det finns barn som inte kan gå. Om det är mer sociala pro-
blem barnet har informerar hen inte övriga barngruppen på samma vis. Däremot arrange-
rar hen barngruppen och olika typer av lekar för att det ska fungera bättre för det barnet 
som behöver hjälp med detta. 

P2 berättar att de är raka och tydliga med att alla barn har olika behov. En del behöver ha 
något i handen för att kunna lyssna. Om barnen frågar varför så svarar hen att just det bar-
net behöver det just då. 

 ”Vi är nog ganska rak, bara de får ett svar så är det bra med det, man behöver inte lägga 
nån värdering i det.” (P2). 

Förskoleklassen som P2 jobbar i har ett nära samarbete med särskoleklassen. De har både 
gymnastik och musik med särskolan. P2 beskriver att olika typer av funktionsnedsättning-
ar därför blir något naturligt för barngruppen. 

5.5.1.	  Analys	  

Dessa två exempel beskriver ett inkluderande arbetssätt. Man utgår ifrån att alla barn är 
olika och anpassar barngruppen efter dess olikheter. Man gör även barnen delaktiga i 
detta. Ingen informant i min studie har gett någon information som tyder på att man varit 
rädd för att involvera de övriga barnen i barngruppen. Med inkludering menar man i 
skolsammanhang att skolan från början ska vara organiserad efter en tanke om att alla ele-
ver är olika. (Nilholm, 2006) Detta tycker jag att P2 beskriver extra tydligt. 
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6.	  Sammanfattande	  analys	  och	  slutsats	  
För att tydliggöra mitt resultat kommer jag här att presentera en kort sammanfattning av 
de svar jag fått till mina forskningsfrågor. 

6.1.	  Vilken	  utgångspunkt	  har	  förskolläraren?	  Utgår	  förskolläraren	  från	  det	  
enskilda	  barnet	  eller	  miljön	  i	  barngruppen	  vid	  utformning	  av	  olika	  typer	  av	  
åtgärder?	  

Svar på detta går att finna under rubrik 5.2 ”Utgångspunkt, barn/barngrupp” och 5.3 ”In-
dividuella lösningar/ särlösningar”. Återkommande i intervjun är den ständiga bristen på 
resurser. Man får inte resurser om man inte pekar ut ett enskilt barn som kräver stöd. När 
man ber om stöd från elevhälsan är syftet alltså att skapa förändringar hos ett barn. Man 
involverar barngruppen men i flera exempel ovan är det enskilda barnet man vill ändra på, 
inte gruppen. Man låter till exempel det barn som har svårigheter av olika slag sitta i ett 
eget rum istället för att förändra barngruppen så det passar alla. Kanske går det inte att 
göra på annat sätt med de resurser man har i förskolan idag. När man skiljer ut barn med 
svårigheter på detta sätt visar man tydligt att barnet är bärare av problemet. 

Resultatet jag fått av P2 och P4 är väldigt annorlunda de övriga (se 5.2 ”Utgångspunkt, 
barn/barngrupp” och 5.3 ”Individuella lösningar/ särlösningar”). De utgår mycket från 
en tanke om att alla barn är olika och unika och måste få vara det. Man gör speciella lös-
ningar för de barn som behöver det precis just då, men fokus ligger annars på hela barn-
gruppen.  

När det kommer till för och nackdelar med diagnoser (se 5.1 ”Diagnostisering”) visar 
detta resultatet att informanterna ser både för och nackdelar med att barnet har en diagnos 
när de kommer till förskolan. Merparten av informanterna ser mest fördelar med detta. 
Återigen kan vi se att P2 och P4 ser annorlunda på detta. De har en mer kritisk syn på dia-
gnoser även om de också ser fördelar med diagnos. 

Majoriteten av de intervjuade lägger mest fokus på det enskilda barnet när de utformar åt-
gärder och lösningar. Man kan se att synen på barn som bärare av sina svårigheter är en 
syn som stämmer in till viss del hos några av de intervjuade. 

6.2.	  Vilka	  specialpedagogiska	  perspektiv	  använder	  sig	  förskolläraren	  av	  vid	  
utformning	  av	  åtgärdsprogram?	  

Ur de teman som presenterats ovan går det att se vilka specialpedagogiska perspektiv som 
dominerar resultatet i denna studie. 

Under analysen som går att finna på 5.1.1 syns mestadels resultat som passar det kompen-
satorisk/kategoriska perspektiven. Vi ser exempel på de kritiska/relationella perspektiven, 
men de är få. Under analysen 5.2.1 kan vi se tydliga beskrivningar på att resultatet visar 
på både kompensatorisk/kategoriska lösningar samt kritiska/relationella lösningar. Under 
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samma rubrik får vi ett bra exempel på dilemmaperspektivet. I analyserna 5.3.1 samt 5.4.1 
ser vi också en dominering av de kompensatorisk/kategoriska perspektiven. 

De kompensatorisk/kategoriska perspektiven dominerar helt klart min studie. 

6.3.	  Hur	  är	  förskolan	  anpassad	  för	  alla	  barns	  förutsättningar?	  Är	  anpass-‐
ningen	  något	  som	  görs	  när	  man	  får	  in	  ett	  barn	  med	  speciella	  behov	  i	  barn-‐
gruppen?	  

Som beskrivits flera gånger tidigare i texten, jobbar P2 väldigt mycket för att förskole-
klassen från början ska vara anpassad för alla barn. I övrigt tycks anpassningarna mesta-
dels ske först när man fått in ett barn med speciella behov i barngruppen. 
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7.	  Diskussion	  
Vad är egentligen den bästa metoden? Är det bra att antingen alltid se barnet som bärare 
av problemet eller att alltid söka problem i gruppen?  

Min fråga är: Måste det vara antingen eller? Kan jag inte alltid utgå från gruppen men 
samtidigt ta hänsyn till de diagnoser de enskilda barnen i gruppen har? Jag personligen 
jobbar alltid för att inte peka ut enskilda barn och för att anpassa verksamheten utifrån alla 
barn oavsett funktionsnedsättning eller sjukdom. Men samtidigt tror jag inte att det alltid 
behöver vara till barnets nackdel att införa speciella lösningar. 

Jag har i min vänskapskrets flera vänner med aspergers syndrom samt föräldrar till barn 
med autism och asperger. Många av dem har flera gånger sagt till mig att de önskar att det 
fanns en speciell skola för deras barn redan i förskoleåldern. Det är säkert väldigt bra för 
barngruppen att ha ett barn med autism i gruppen, men frågan är hur bra det är för barnet 
som har autism. Hen kanske skulle må mycket bättre i en liten grupp där det är lugnare 
och mer anpassat. Det alternativet tycks inte finnas. De får istället gå i vanlig förskola där 
de får eget rum och konstant urskiljs från barngruppen. 

Ett problem som jag ser i förskolan är att vi tenderar att antingen peka ut enskilda barn för 
dess funktionsnedsättning och skapar särlösningar, alternativt gör allt för att detta barn 
inte ska sticka ut och stämplas. Detta är något jag ser både i dessa intervjuer och när jag 
arbetar själv. Här blir det verkligen ett dilemmaperspektiv enligt mig. Ingen människa ska 
någonsin pekas ut som avvikande. En av mina viktigaste uppgifter som förskollärare är att 
lära barnen att alla människor är lika mycket värda och att inget är mer rätt eller fel. Men 
detta betyder inte att jag ska strunta i det barn som behöver något annat än gruppen. Jag 
ska kunna anpassa gruppen på det viset att de barn som behöver mer av olika anledningar 
får det, men att detta sker utan att hen på något vis blir sedd som avvikande.  

I mitt resultat (5.4,”Synen på barn med speciella behov och åtgärdsprogram”) har det 
framgått att ord som ”fel” och ”frisk” har använts när man talar om barn med funktions-
nedsättningar. Jag vet att de intervjuade inte menade något illa med detta alls. Men det ger 
oss ändå en spegling av vilka syner på barn med funktionsnedsättningar som ännu lever 
kvar. Att ha en funktionsnedsättning är inte på något vis samma sak som att vara sjuk. Sä-
ger man att de barn som inte har en funktionsnedsättning är ett friskt barn till skillnad från 
de med funktionsnedsättningar, riskerar man att dagligen särskilja dessa barn på ett nega-
tivt vis. Jag personligen ser mycket allvarligt på detta. En lärare ska inte lära barnen att 
man är sjuk om man inte passar in i förskolas norm. Samma fenomen dyker upp när man 
talat om att något är ”fel” hos ett barn.  

Brist på resurser är som nämnts tidigare ett återkommande faktor i min rapport. Kanske är 
till och med bristen på resurser en orsak till att man fortsätter med kompensato-
riska/kategoriska lösningar. Man har helt enkelt inte nog med personal och tid att skapa 
lösningar på gruppnivå utan att peka ut en enskild elev. Om man ser ett enskilt barn som 
bärare av sina svårigheter, på de vis som förskolan tycks göra enligt min undersökning, 
har man möjlighet att begära hjälp av elevhälsan för just den personen. Om man ska finna 
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problemet utanför barnet och anpassa verksamheten efter alla barns olikheter behövs det 
mycket mer personal. Kanske krävs det också mindre barngrupper för att detta skall vara 
möjligt. Slutsatsen jag drar av detta är att det behövs mer pengar för ett mer kri-
tiskt/relationellt perspektiv i förskolan. 

7.1	  Metoddiskussion	  	  

Att kvalitativa intervjuer var den rätta metoden för datainsamling till denna studie var nå-
got jag bestämde redan i ett tidigt stadium i planeringen av examensarbetet. Valet av in-
formanter har däremot varit något som förändrats under tid. Från början var jag mycket 
inställd på att endast använda mig av personliga kontakter för att finna informanter. Nu i 
efterhand är jag väldigt glad för att jag inte gjorde det. Hade jag använt mig av den meto-
den hade stor del av datainsamlingen kommit från nyexaminerade och oerfarna förskollä-
rare, vilket enligt mig kanske inte är det bästa när man ska undersöka åtgärdsprogram ef-
tersom att de inte fått lika mycket erfarenhet av yrket än. 

Tanken var från början att analysera mitt resultat utifrån de intervjufrågor jag ställt. När 
jag väl sammanställt intervjuerna insåg jag att detta inte skulle vara det bästa sättet att be-
skriva de resultat jag fått. Istället valde jag att presentera och analysera resultatet i olika 
teman. Anledningen till detta var att jag ofta fick ut mer information än själva svaret på 
frågan. Det var heller inte alltid jag fick svaret till varje fråga just efter att jag ställt frågan. 
Ett exempel på detta är på frågan på huruvida man tar hjälp av specialpedagog. Där be-
hövde jag oftast inte ställa frågan utan fick svaret när informanterna berättade om något 
annat. Därför var denna lösning den bästa. Genom att inte hålla sig till intervjufrågorna 
har jag fått mer information till mitt resultat. Hade jag hållit mig till intervjufrågorna hade 
jag förmodligen missat en del viktig information. 

 

 

 

7.2	  Vidare	  forskning	  

En genomgående tendens i mitt resultat är att informant P4 ständigt visar på ett kritiskt 
och relationellt perspektiv. Det är endast hos P4 jag kan hitta riktigt tydliga exempel på ett 
kritiskt och relationellt perspektiv. Jag har funderat mycket på hur det kommer sig att 
denna person tänker så annorlunda än de övriga informanterna. P4 är inte den informant 
som nyligast avslutat sin utbildning, däremot är hen den yngsta informanten. Därför skulle 
jag gärna vilja ta reda på om synen på barns behov och val av specialpedagogiskt perspek-
tiv styrs av pedagogens ålder. Vidare skulle jag vilja se en forskningsrapport där man jäm-
fört lärare i olika åldrar för att se om det går att finna skillnader i synen på barns behov 
kopplat till ålder på förskolläraren. 
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Jag skulle också vilja få reda på varifrån förskolläraren hämtar sitt synsätt. Är det under 
utbildningen detta sker? Om det är under utbildningen man lägger denna kunskapsgrund, 
hur får då de verksamma förskollärarna kunskap om den senaste forskningen? Jag skulle 
vilja se en studie på hur verksamma förskollärare håller sig ajour med nyaste forskningen. 
Läser de på fritiden? Hur ser det ut med fortbildningen? Jag skulle också vilja få en in-
blick i hur förskollärarens intresse för sitt jobb påverkar hur mycket koll de har på ny 
forskning och nya arbetsmetoder. 
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Bilaga	  1.	  Följebrev	  till	  de	  förskollärare	  som	  ska	  intervjuas	  
Hej, som nämnt tidigare så heter jag Ida Mikaelsson. Jag går sista terminen på lärarutbild-
ningen med inriktning förskola och skriver just nu mitt examensarbete. 

Du som blir intervjuad kommer att vara fullständigt anonym, ingenting i uppsatsen kom-
mer avslöja vem som sagt vad eller vilken förskola det rör sig om.  

När du talar om ett specifikt barn kan du tänka på att jag inte bör kunna lista ut vem detta 
barn är, du kan med fördel hitta på ett annat namn. 

Vid frågor; hör av dig till mig. 

xxx@xxxxxxx.se 

07x-xxxxxxx 

Tack än en gång för att du ställer upp på en intervju. 

Mvh /Ida  
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Bilaga	  2.	  Intervjufrågor	  
1. Hur många år har du arbetat på förskola? Hur många år har du arbetat som förskol-

lärare? 

2. Har man under alla dina år på förskolor använt sig av åtgärdsprogram som metod 
för att ge barn med speciella behov extrastöd? Har det funnits andra metoder? 

3. Har du någon speciell utbildning inom specialpedagogik eller åtgärdsprogram? 

4. Vad är syftet med åtgärdsprogram? 

5. Hur samlar ni in den information som krävs om barnet för att kunna utforma bra 
åtgärder? 

6. Använder ni någon form av bedömningsmaterial? 

7. Nämn några åtgärder du varit med och genomför. (Informera om vikten av att avi-
dentifiera barnet först) 

8. Händer det att ni tar hjälp av specialpedagog eller andra personer utifrån inför ut-
formning av åtgärdsprogram? 

9. Är det lättare eller svårare att utforma åtgärdsprogram på ett barn som redan har 
diagnos? Motivera.  

10. Om ni har ett barn med specifika svårigheter i gruppen, involverar ni då på något 
vis den övriga barngruppen om barnets behov? Om ja, hur? 

11. Har du varit med om att ett barn med speciella behov har fått möjligheten att 
ibland få leka ifred på en bestämd avskärmad plats? 

12. Hur ser du på rättvisa? Är det rättvist att ett barn med en funktionsnedsättning får 
fördelar? 

 

	  


