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Sammanfattning 
 
Denna undersökning handlar om hur väl rustade förskollärare och lärare är att möta barn i 
behov av särskilt stöd i förskolan/skolan – sett utifrån ett lärarperspektiv.  
 
Syftet med undersökningen är att ge ökad kunskap om förskollärare och lärare resurser i 
förskolan och skolan, samt hur dessa resurser påverkar förskolan och skolans kvalitet och 
verksamhet. Två förskollärare samt två lärare intervjuades i undersökningen.  
 
Resultatet av undersökningen visar att både förskollärarna och lärarna anser att det inte finns 
tid till att möta alla barn i behov av särskilt stöd så mycket som de önskar och anser att de 
behöver. Barnantalet i barngrupperna och klasserna anser förskollärarna och lärarna är för 
högt. De ansåg även att förskolan och skolans lokaler var för små. Både förskollärarna och 
lärarna anser att miljön är dåligt anpassad till barn i behov av särskilt stöd i förskolan och 
skolan, då lokalerna är små, samt är dåligt anpassade för barn som behöver rullstol.  
 
Enligt förskollärarna i studien är det ett problem att hinna med att specialanpassa 
verksamheten i förskolan för barnen i behov av särskilt stöd. Förskollärarna ser problem med 
att hinna tillverka specialpedagogiskt material, samt att speciellt planera och genomföra en 
daglig verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. 
 
De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att förskollärare och lärare behöver 
mindre barngrupper för att få tid till alla barn. Enligt undersökningen läggs för stort ansvar på 
förskollärare och lärare att se till alla barns behov samt att planera och utveckla verksamheten 
utifrån de skolpolitiska krav som ställs. Förskollärarna och lärarna behöver få ökat delat 
ansvar från rektor för utformning av den pedagogiska verksamheten, så den svarar mot de 
skolpolitiska krav som finns. Kommuner behöver få ökad inblick i hur förskolan och skolans 
verksamhet ser ut på en konkret nivå, för att kunna avgöra vilka ekonomiska resurser som 
behövs för att införliva de krav som ställs i förskolan/skolan på skolpolitiknivå.  
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1. Inledning 
 
Barns rätt till delaktighet kan ses som en mänsklig rättighet. Rättigheten att få vara med och 
att inte behöva känna sig sämre än någon annan bygger på de mänskliga rättigheternas 
grundtanke om allas lika rätt och värde. I barnkonventionen artikel två står: 

Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, 
det vill säga bli sämre behandlade.        (Barnkonventionen 2005:8)  

 
Barn i behov av särskilt stöd har idag rätt till att i första hand få undervisning i den klass eller 
grupp de ingår. De har rätt till delaktighet i undervisningen och i verksamheten. Det är upp till 
förskollärare och lärare i förskolan och skolan att anpassa verksamheten efter de barn som 
finns och att ge alla barn det stöd de behöver. Det ligger idag i förskolans och skolans 
uppdrag . I skolans värdegrund (Lpo 94) står:  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov.                                                                     (Lpo 94, 2006:4) 

 
Begreppet ”en skola för alla” är ett återkommande begrepp i detta examensarbete. Begreppet 
en skola för alla myntades i samband med 1980-års läroplan (Lgr 80) enligt Wikipedia den 
fria encyklopedin(2009). Där står:  

Begreppet är en politisk vision som innebär att den obligatoriska 
skolan i Sverige ska vara en skola dit alla barn och ungdomar är 
välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella 
förutsättningar.                (Wikipedia den fria encyklopedin, 2009)  

 
Barn som är i behov av särskilt stöd har enligt grundskoleförordningen (SFS) rätt att i första 
hand få det stöd de behöver i den grupp eller i den klass de ingår i. I grundskoleförordningen 
står  

Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska 
insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller 
grupp som barnet tillhör.               (Grundskoleförordningen, 2000) 

 
Då jag vikarierat på förskolor har jag stött på negativa attityder från förskollärare och lärare 
att arbeta med barn med avvikande beteenden, exempelvis barn med diagnosbestämningar 
och barn med funktionshinder. Även lärarstudenter har varit emot ”en skola för alla”.  
 
Från lärare, förskollärare och lärarstudenter har jag fått höra motiveringar emot en skola för 
alla. De har ansett att det tar för mycket tid att specialanpassa undervisningen till de barn som 
är i behov av stöd, samt att de saknar utbildning i att ge specialpedagogiskt stöd.  
Detta påstådda dilemma väckte mitt intresse att undersöka förskollärarnas och lärarnas 
resurser att möta barn i behov av särskilt stöd.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att ge ökad kunskap om förskollärare och lärares resurser i 
förskolan och skolan, samt hur dessa resurser påverkar förskolans och skolans kvalitet och 
verksamhet. Om brist på resurser påverkar förskollärare och lärare i den mån att de får 
svårigheter att klara av sitt uppdrag, anser jag att det är viktigt att uppmärksamma detta ämne, 
för att alla barn ska få det stöd och den hjälp de har rätt till. 

 

1.2 Frågeställningar 
 
Mina frågeställningar är:  
 
● Vilken sorts hjälp och vilka resurser finns att tillgå för förskollärarna och lärarna i arbetet   
    med barn i behov av särskilt stöd? 
 
● Har förskollärarna och lärarna byggt upp rutiner på skolan eller i arbetslaget för att möta  
    barn i behov av särskilt stöd? 
 
 
● Vilka eventuella för- och nackdelar ser förskollärarna och lärarna med genomförandet av en  
    skola för alla 
 
 
● Anser förskollärarna och lärarna att de har tid att bemöta barn i behov av särskilt stöd på ett  
    fullvärdigt sätt? 
 
 
● Anser förskollärarna och lärarna att de har tillräckligt med kunskap och utbildning för att  
    möta barn i behov av särskilt stöd? 
 
 
● Hur ser förskollärarna och lärarna på miljöns betydelse för barn i behov av särskilt stöd? 
 

2. Historisk genomgång och forskning om barn i behov av 
särskilt stöd och utbildning 

2.1 1800 – talets syn på barn med avvikande beteenden 
 
Enligt Tideman (2004) kännetecknas 1800-talet av att människor med avvikande beteenden 
kategoriseras in i olika diagnosbestämningar. Tideman menar att personer med olika 
diagnoser fick olika slags behandlingar, samt blev utplacerade på olika institutioner. Statens 
offentliga utredning (SOU 1998) skriver att den obligatoriska folkskolan inrättades 1842. 
Folkets barn gick i folkskola medan det övre samhällsskiktet ofta hade privatundervisning, för 
att sedan gå direkt därifrån till läroverket. Enligt SOU (1998) fanns det möjligheter att i 1842 
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års skolstadga ha möjlighet till att anordna minimi kurser. Minimikurserna var skolkurser för 
elever med skolsvårigheter och för fattiga barn som snabbt behövde komma ut i arbete. 
Statens offentliga utredning ser minimi kursen som en föregångare till särskolan. Eleverna i 
minimikurserna ingick i samma klass som övriga elever i folkskolan. De fick inget extra stöd i 
undervisningen men kunskapskraven sattes lägre (1998). Persson (2005) skriver att det i 
decennierna kring sekelskiftet diskuterades kring huruvida ”de svaga och lågt begåvade 
barnen” skulle få ingå i folkskolan. Enligt honom ansåg somliga att dessa elever skadade 
folkskolans rykte. En insändare i Svensk skoltidning 1890 anser att det vore bra för både 
skolan och den ”efterblivne” eleven själv att eleven separerads från de vanliga klasserna. 
Insändaren skriver: 

… en verklig välgärning för svagt begåvade barn… för skolan i sin 
helhet en vinst att från de vanliga årsklasserna avskilja den 
tyngande barlast som blott hämmar farten.                                                                                                                                           

                                                                  (Red Persson 2005:14,15) 
 

2.2 Perspektiv på undervisning under 1900 – talets början 
 
Enligt Tideman (2004) förstärktes synen på avvikelse som individuella särdrag i början av 
1900-talet. Assarson (2007) menar att skolan under den första hälften av 1900-talet 
influerades av rasbiologiska idéer. Under denna tid ansågs det viktigt att skydda skolan från 
undermåliga elever. Allmänheten såg ofta samband mellan skolsvårigheter och kriminallitet, 
vanartighet och överdriven sexualdrift och lät därför sätta dessa elever på institutioner. Enligt 
Assarson ska läkare ha tryckt på för att låta sterilisera dessa elever inför skolslutet. I början av 
1900-talet utfördes enligt Tideman (2004) intelligenstest, för att kunna avskilja svagbegåvade 
elever från undervisning. Efter andra världskriget växte det enligt Assarson fram en 
demokratisk trend som kom att bryta dominansen för segregerande lösningar. Tideman 
skriver att samhället efter andra världskriget ställde sig kritiskt till att använda sig av två 
parallella skolor med stöd av demokratitanken om alla människors lika rätt och värde. Han 
menar att man under denna tid ansåg att det måste få finnas skillnader i skolan precis som i 
samhället. Enligt Assarson den lade skolmissionen fram ett principförslag om en primär 
kommunal nioårig enhetsskola 1946. Den nioåriga enhetsskolan kom att införas på prov 1949. 
Assarson(2007) menar att enhetsskolan ändå inte omfattade alla. Enligt Tideman (2004) 
ställdes barn med utvecklingsstörning utanför undervisningen i enhetsskolan, och att många 
inte fick någon undervisning alls. Elever med lätt utvecklingstörning kunde få viss 
undervisning, men då i segregerade skolor. Enligt Wikipedia (2009) ersatte enhetsskolan på 
sikt den 1842- års lagstadgade folkskola.  

 

2.3 Specialundervisning åren 1962 -1980 
 
Den första grundskolan infördes formellt1962 i Sverige, men det skulle dröja ända till 1972 
innan den var införd i hela landet. Det fanns många elever i enhetsskolan som inte nådde upp 
till skolans krav. Dessa blev enligt Assarson segregerade i särskola, observationsklasser, 
läsklasser, hörselklasser, skolmognadsklasser, hälsoklasser och kliniker. Persson (2005) 
skriver att i 1969 års läroplan för grundskolan talade riktlinjerna för en ökad integration av 
elever med olika former av handikapp i de vanliga klasserna. Enligt Persson expanderades 
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specialundervisningen under denna tid, inte endast till följd av läroplanens riktlinjer utan även 
på grund av generösa stadsbidragsbestämmelser från staten. På 1970-talet lät tillsätta en 
utredning om skolans inre arbete(SIA). Denna utredning menar Persson (2005) uttalade sig 
kritiskt om det specialpedagogiska arbetet som utfördes i skolorna. Resultatet av 
undervisningen visade att många elever undervisades tidvis på specialundervisning, samt att 
specialundervisningen sällan bestod av undervisning från specialutbildade lärare. Enligt 
Persson tonades vikten av specialpedagogisk undervisning ned under 1980-talet. Persson 
menar att man istället framförde vikten av att låta de elever som deltog i specialpedagogisk 
undervisning att så fort som möjligt får återgå till den ordinarie undervisningen. Assarson 
(2007) menar att tanken om den sammanhållna skolan stärktes i 1980- talets läroplan, där 
skolan ges ett större ansvar för att individanpassa undervisningen samt att erbjuda ett 
mångsidigt innehåll till eleverna. Assarson anser att skolan därmed tillskrivs ett större ansvar 
för att förebygga svårigheter. Avsikten med detta menar Assarson var att färre elever skulle 
behöva stöd i särskilda grupper.  
 

2.4 1990- 2000-talets teorier om barn i behov av särskilt stöd och 
undervisning 
 
Enligt Persson (2005) bidrog den stora lågkonjunkturen i den svenska ekonomin under 1990- 
talet att ansvaret för skolan i högre grad blev till en kommunal angelägenhet. Detta anser 
Persson bidrog till att skolorna fick en stor frihet att utforma utbildningsverksamheten inom 
de ramar riksdag och regering framställt. Enligt Persson fick kommunen under 1990-talet 
ansvar för att följa upp, kontrollera, styra och utveckla skolans verksamhet. Persson menar 
vidare att rektor var den som kom att få större kontroll över verksamhetens direkta styrmedel 
nu mer än någon gång tidigare. Enligt Tideman (2004) kom det nya internationella begreppet 
inclusion att lanseras på 1990-talet, vilket innebar allas rättighet till deltagande. Begreppet 
betyder att ingen ska segregeras och eftersom alla är integrerade ska ingen kunna pekas ut 
som speciellt integrerad. Under en sexårs period 1992-1998 utför Skolverket en undersökning 
där de kontrollerar det specialpedagogiska stödet. Enligt Persson(2005) anger Skolverket i en 
rapport från denna undersökning att antalet lärartimmar per elev har minskat måttligt från 
1992-1998, samt att de specialpedagogiska resurserna under denna tid minskat med 30 
procent. Detta visar enligt Persson att vissa skolor saknat specialpedagogiskt stöd och därmed 
har eleverna gått miste om den hjälp de har rätt till. Enligt Persson ökade anmälningar om 
brist på stöd till skolverket under nittiotalets senare period. Persson anser att anmälningarna 
visar på att det specialpedagogiska stödet försämrats kraftigt. Det synsätt som kom att prägla 
2000-talets menar Tideman (2004) är att skolan ska anpassa sig efter eleverna och inte 
tvärtom. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling.                            (Lpo 94, 2006:4)  

  
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns liknande riktlinjer för förskollärare om att sätta 
barnet i centrum. Även dessa riktlinjer uttrycker att verksamheten ska utgå ifrån barnen.  
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Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i 
förskolan.                                                               (Lpfö 98, 2006:5)  

 
I förskolans läroplan (Lpfö 98) uttrycks att vuxna ska vara engagerade i barns utveckling, och 
av samspelet i barngruppen.  

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns 
möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 
enskilda barnet och i barngruppen.                       (Lpfö 98, 2006:5)  

 
 

2.5 Samlingsbegreppet i ”behov av särskilt stöd” 
 
Läroplanen uttrycker att barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och hjälpas i 
skolan. I Lpo 94 står  
 

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i 
behov av särskilt stöd.                                          (Lpo 94, 2003:22)  

 
Karlsson (2008) skriver att begreppet i behov av stöd omfattar såväl elever med handikapp 
som elever utan handikapp med andra skolsvårigheter. Skolverket (2006) anser att de barn 
man talar om som i behov av särskilt stöd är barn som kan ha behov av tillfälligt stöd eller 
mer långsiktigt stöd. Sådana stödinsatser kan innebära att anpassa verksamheten efter barnets 
behov. Om vad som menas med stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd skriver 
Skolverket:  
 

Stödinsatser kan vara att förändra eller anpassa arbetssätt efter 
elevers behov, skapa en bättre social arbetsmiljö eller ge 
specialpedagogiskt, socialt, tekniskt eller annat stöd. 

                                                                         (Skolverket, 2006:7) 
 
Vid Göteborgs universitet genomfördes ett forskningsprojekt med huvudsakligt syfte att ta 
reda på hur ett antal befattningshavare i grundskolan beskriver sin specialpedagogiska 
verksamhet. Åttio befattningshavare intervjuades (lärare, rektorer, speciallärare). En av 
forskningsfrågorna var vad som är avgörande för om en elev ska få specialpedagogiskt stöd 
eller inte. I resultatet fann Sandberg (2009) att eleverna skulle ha socioemotionella problem 
och/eller ha allmänna inlärningssvårigheter för att få specialpedagogiskt stöd. Sandberg anser 
att traditionellt sett har barn i behov av särskilt stöd delats in i kategorierna, barn med 
utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel och synhandikapp, språkhandikapp och barn med 
övriga medicinska handikapp. Om att kategorisera individuella skillnader vid bedömningar av 
barn skriver Johannessen (2006):  
 

Kategoriseringar och generaliseringar våldför sig på de nyanser 
och skillnader som faktiskt finns. Inga etiketter passar helt på 
någon, och generella recept duger inte.  (Johannessen, 2006:52,53) 
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Tideman (2004) anser att vårt sätt att se på människor och hur vi väljer att särskilja vissa 
människor hänger samman med vilka värderingar och idéstrukturer som för tillfället finns i 
samhället. Tideman menar att skolan är en plats där elevers problem ofta uppdagas, inte 
nödvändigtvis för eleven har problem, utan för att skolan vid varje tidpunkt kräver vissa saker 
för att fungera. Tideman anser att samlingsordet ”barn i behov av särskilt stöd” idag kan ses 
som en segregerande form av indelning för barn med skolsvårigheter.  
 

2.6 Begreppsförklaringar av funktionsnedsättningar  
 

Autism 
 
Autism – är ett medfött neuropsykiatriskt funktionshinder som utgörs av att ett flertal områden 
i hjärnan har annorlunda struktur och fungerar på ett annorlunda sätt vilket bidrar till en 
genomgripande störning i utvecklingen (Wikipedia, 2009). Funktioner som påverkas är: 
 
● Kognitiva och emotionella funktioner 
● Svårigheter för helhetsförståelse och detaljseende 
● Socialt samspel och kommunikation 
● Planerings och organisationsförmåga 
● Fantasi och föreställningsförmåga 
● Minne och begåvning 
● Beteende och känslor.  
● Barnet kan få svårt att ta in och tolka information.    

 Aspberger syndrom 
 
Aspberger syndrom AS (Högfungerande autism)- är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som 
framträder i tidig ålder. Det anses bero på att områden i hjärnan fungerar på ett annorlunda 
sätt än hos de flesta. De funktioner som påverkas är de kognitiva funktionerna som medför 
samma funktionella nedsättningar som hos personer med Autism. AS är en lindrig form av 
autism. Personer med AS har ofta kliniskt betydelsefulla nedsättningar i adaptiva funktioner 
trots att personer med AS i regel kan vara normalt eller högt begåvade (Wikipedia, 2009). 

ADHD 
 
ADHD (Attention-Deficit/Hyperaktivity Disorder) är ett neuropsykratriskt funktionshinder 
som utmärks av bristande uppmärksamhet eller hyper eller- hypoaktivitet. Många barn med 
ADHD har problem med vissa sinnesintryck (Wikipedia, 2009). 

Funktionsnedsättning 
 
Funktionsnedsättning - är en partiell nedsättning av en fysisk eller mental egenskap hos en 
individ (Wikipedia, 2009). En funktionsnedsättning kan vara alltifrån depression och diabetes 
till nedsatt hörsel och total förlamning av en kroppsdel. Med ny teknik och tillgängligare 
offentliga miljöer har gjort det lättare att leva med funktionsnedsättningar på senare år - 
åtminstone i västvärlden.  
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Handikapp 
 
Handikapp- används i vardagstal som en synonym till funktionsnedsättning. Ordet uppfattas 
dock av många personer med funktionsnedsättningar som nedsättande och missvisande. 
Socialstyrelsens terminologiråd tog 2007 beslut om revidering av termerna 
funktionsnedsättning och handikapp. Dessa skall längre inte vara synonymer, funktionshinder 
blir en egen term och handikapp utgår (Wikipedia, 2009). 

2.7 Tillvägagångssätt i bemötande av barn i behov av stöd 
 

Enligt Sandberg (2009) har ofta vanliga uppfostringsmetoder som gränssättning, 
tillrättavisningar, förklaring av orsak och verkan, straff och belöning och så vidare begränsad 
verkan på barn med ADHD. Sådana uppfostringsmetoder menar hon kan leda till en ökad 
konfliktspiral. Vidare menar Sandberg att det kan skapa oro och förvirring hos barnet, samt 
stärka den känsla av otillräcklighet och maktlöshet som barnet redan har. Enligt henne 
behöver barnet kärleksfulla gränser och vägledning. Nyckelbegreppet för att vägleda barn 
med ADHD menar Sandberg är att lugna. Andersson (2007) menar att nyckelpelarna lärarna 
bör arbeta med i en skola för alla är trygghet, glädje och respekt för olikhet. Andersson anser 
att barn ska ha en trygghet i att veta att de duger precis som de är. Han anser vidare att ramar 
och rutiner i skolan får barn att känna trygghet. Enligt Andersson behöver barn känna glädje 
över sådant de lärt och åstadkommit. Vardagen bör präglas av glada vuxna i skolan, för att 
skapa glada barn. Andersson menar att det är viktigt att arbeta med respekt för olikhet, 
eftersom varje individ är unik vilket varje barn bör få känna stolthet och glädje över. 
Sandberg menar att det är bra för barn i behov av särskilt stöd att ha möjlighet att kunna 
förutse sin vardag. Hon anser att många barn i behov av särskilt stöd behöver veta vad som 
ska hända och när, eftersom oförutsägbara händelser kan verka störande och förvirrande. Med 
fördel kan pedagogerna låta dessa barn få en överblick över dagens göromål, samt låta dem 
veta vilka vuxna som kommer befinna sig kring barnet. Enligt Sandberg är det en trygghet för 
barnet att veta sin bestämda plats i förskolan. Därför är det en fördel om pedagogerna tänker 
på att ge barnet en egen krok i kapprummet, en egen hylla, bordsplacering, samt en bestämd 
plats i samlingen. Sandberg anser att det innebär flera fördelar för barn i behov av särskilt stöd 
att vistas i mindre grupper. Då kan pedagogen lättare överblicka och ge stöd. Hon menar 
vidare att mindre grupper är bra eftersom det blir mindre buller och stimuli. Mycket stimuli 
kan verka utmattande för dessa barn eftersom de ofta inte har de filter att sortera sinnesintryck 
med som personer i allmänhet annars är utrustade med.  

2.8 Tidigare forskning 
 
Forskningsområdet jag har valt handlar om förskollärare och lärares resurser i en skola för 
alla. Assarson (2007) har skrivit en avhandling som heter Talet om en skola för alla - 
pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. Denna avhandling är ett sidospår till 
mitt forskningsområde då även Assarson problematiserar en skola för alla, men sätter fokus 
på hur lärarna genomför en skola för alla, och hur de konkretiserar de politiska riktlinjerna i 
den praktiska verksamheten. I resultatet finner Assarson att pedagoger får bära ett stort ansvar 
i det skolpolitiska uppdraget ”en skola för alla”. Assarson upplevde att många lärare ställde 
sig osäkra till hur väl de lyckades uppfylla de krav läroplaner och de skolpolitiska målen 
ställde på dem. Asserson anser även att organisationen (skolan och det politiska uppdraget) 
bör finna mekanismer som kan stödja pedagogerna i att finna strategier inför olösliga 
dilemman. Hon menar att pedagogerna även behöver se sin roll i ett större perspektiv, annars 
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befarar hon att det finns risk för en ökad andel utbrända pedagoger. Jag tolkar Assarsons 
resonemang som att hon anser att lärarna har fått ett skolpolitiskt uppdrag som har ofärdiga 
lösningar för hur lärare ska ha möjlighet att uppfylla de krav som ställs, och att det är lärarna 
som får ta konsekvenserna av detta. 
 
Hallerström(2006) har skrivit avhandlingen Rektors normer i ledarskapet för skolutveckling. 
Detta sidospår ( rektors ansvar) anser jag är intressant i förhållande till de krav som ställs på 
förskollärare och lärare att se till varje barns behov. Hallerström skriver att rektor idag kan gå 
ut i klassrummen för att hålla sig informerad av vad som sker i det dagliga arbetet i 
klassrummet. Det som rektor upplever i klassrummet kan sedan ge underlag för lärare och 
ledare att kommunicera kring undervisningen. Lärarna kan ta emot rektors råd, sedan är det 
upp till dem om de vill följa råden. Enligt Hallerströms undersökning vill lärare ha rektorer 
som har samma utbildningsbakgrund som de själva, eftersom de anser att det är en fördel för 
ledarskapet. Rektorerna i Hallerströms undersökning hade enligt henne en skeptisk inställning 
till att använda centrala direktiv och lagar som redskap för att genomföra förändringar. Enligt 
Hallerström har direktiv som formulerats på central nivå svårt att få fäste i det pedagogiska 
arbetet. När tolkningen av läroplanen sker är det på lärares villkor med stöd av rektor menar 
hon. Rektors funktion som att endast ge råd för verksamhetens utformning bromsar 
utvecklingen för verksamheten, då det ändå är upp till lärarna själva hur de vill styra och 
utveckla verksamheten menar Hallerström. Hon menar vidare att rektorer måste vilja bryta 
detta mönster, samtidigt som rollfördelning och ansvar inom de administrativa och de 
politiska domänerna måste tydliggöras, för att det utvecklingsinriktade ledarskapet skall 
skapas. 
 

3 Metod 
 
I metodavsnittet tas det upp hur undersökningsmetod valts. I avsnittet redogörs för urvalet av 
intervjupersoner och tillvägagångssätt vid kontakt av skolor, rektorer och lärare. De etiska 
övervägandena tas upp i metoddelen. Genomförande av intervjuer redogörs för samt 
behandling av insamlad data. Studiens tillförlitlighet diskuteras avslutningsvis. 

3.1 Val och utformning av undersöknings metod 
 
En pilotstudie genomfördes för att komma fram till vilken undersökningsmetod som skulle 
passa till undersökningen. I pilotstudien användes en enkät som undersökningsmetod, 
bestående av tolv frågor. Enkäten delades ut till ett tjugotal tidigare lärare med tillstånd från 
rektor och med lärarnas medgivande. Björndal (2007) menar att en enkät har den fördelen 
som metod jämfört med intervju att informationen redan är registrerad i skriftlig form då 
intervjupersonerna ger sina svar. Det var få personer som svarade på enkätfrågorna. En 
anledning till att så få personer varit intresserade av att delta kan bero på att frågorna i enkäten 
krävde utförliga svar. Enkäten var konstruerad på så sätt eftersom nyanserade svar önskades. 
Björndal (2007) skriver att nackdelarna med enkät som metod är att den passar sämre än 
intervjun när det gäller att få mer djupgående svar.  Enligt honom har intervjun fördel framför 
enkäten genom att möjligheter ges att reda ut missförstånd och att klargöra det som är oklart. 
Då utförliga svar önskades i undersökningen valdes intervjun som metod. Stukat (2009) 
skriver att i de mer ostrukturerade intervjuerna är intervjuaren medveten om vilket 
ämnesområde han vill täcka in, men kan ställa frågor i den ordning som faller sig naturligt. 
Ofta efter en intervjuguide. I mitt examensarbete användes en intervjuguide bestående av tio 
intervjufrågor samt några bakgrundsfrågor om intervjupersonens utbildning och ålder (Bilaga) 
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. Frågorna har anknytning till mitt ämnesområde och är utformade så att de ska kunna svara 
på mina forskningsfrågor. Stukat menar att med hjälp av följdfrågor kan samspelet utnyttjas 
till att få fyllig information. Vidare menar Björndal att ljudinspelningar är mycket användbara 
för registrering av information. Bandspelare användes vid intervjun för att registrera 
information, samt för att analysera monologen och det sociala samspelet.  

3.2 Urval och tillvägagångssätt 
 
De krav som ställdes på intervjupersonerna till undersökningen var att de skulle vara 
utbildade förskollärare och lärare i de längre åldrarna, samt att de skulle vara 
yrkesverksamma. Förskollärarna och lärarna skulle dessutom ha arbetat med eller vara i 
arbete med barn i behov av särskilt stöd i integrerad förskola och skola. Urvalet av förskolor 
och skolor har varit slumpvis. Rektor för förskoleområdet kontaktades genom e-post och 
telefon. Genom denne fick jag även kontakt med rektor för skolområdet, då jag även önskade 
göra intervjuer med lärare. Vid ett bestämt möte informerades rektorerna om mitt 
examensarbete. Rektorerna fick ta del av intervjuförfrågan (bilaga) och intervju guiden 
(bilaga 1). Båda rektorerna erbjöd sig att lämna ut intervjuförfrågan (bilaga 1) vid nästa 
kommande lärarmöte. Sedan skulle de ta namn på frivilliga intervjupersoner. Vid senare 
kontakt med rektorerna framkom att totalt fyra personer anmält sig till intervjuer. 
Intervjupersonerna bestod av två förskollärare samt två tidigare lärare. Kontakt med 
förskollärarna och lärarna togs via telefon. Genom telefon bestämdes tid och plats för 
intervjuer. Vid behandling av data transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant i sin 
ursprungliga form. Sedan delades intervjuerna in i olika teman. Utifrån dessa teman fördes 
svaren in tematiskt under olika rubriker.  

3.3 Etiska överväganden 
 
Informationsbrev med förfrågan om att delta i intervju har delats ut till intervju personerna i 
min studie. I brevet framgår det att deltagandet är frivilligt och anonymt och kan närsomhelst 
avbrytas. Personerna har frivilligt valt att delta. Rektorerna har blivit informerade om min 
forskning och gett sitt godkännande till intervjuer innan några förfrågningar skickats ut. 
Förskollärare/lärare och rektorer har fått veta att materialet skulle komma att behandlas 
konfidentiellt och förvaras på högskolan i ett år innan de ska komma att förstöras. För att hålla 
materialet konfidentiellt vid behandling av material har intervjupersonerna och de barn som 
nämns i intervjuerna fått fingerade namn. Inga namn på skolor eller kommuner har nämnts i 
undersökningen för att inte några av intervjupersonerna eller skolorna skulle kännas igen. I 
studien nämns inte heller var i landet skolor eller kommuner är belägna. Mitt tillvägagångssätt 
tar hänsyn till de fyra etiska principerna: 
 
● informationskravet, som innebär att medverkande i undersökningen informeras om 
undersökningen. 
 
● samtyckekravet, som innebär att deltagarna i undersökningen gett sitt samtycke till 
medverkan i undersökningen. 
 
● konfidentialitetskravet , som innebär att allt material behandlas konfidentionellt, samt att de 
medverkande i undersökningen har rätt till anonymitet. 
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● nyttjandekravet, vilket innebär att deltagarna  i undersökningen blivit medvetna om vad 
undersökningen går ut på, samt att de inte på något vis utnyttjas eller vilseleds till förmån för 
undersökningen.                                                                       (www.vr.se).  

3.4 Genomförande av intervjuer 
 
Trost (2006) ger några råd beträffande vad som bör tänkas på innan plats för intervju väljs ut.  
Han menar att miljön ska vara så ostörd som möjligt. Några åhörare vid platsen för intervjun 
ska inte finnas. Trost anser vidare att den intervjuade bör kunna känna sig trygg i miljön. Jag 
lät intervju personerna föreslå plats för intervju, för att på så vis ge dem möjlighet att välja en 
plats som de upplever som trygg. Mitt enda önskemål var att vi skulle kunna tala ostört. 
Respondenterna valde att intervjuerna skulle ske på deras respektive arbetsplatser. 
Förskollärarna valde små rum på förskolan som var ostörda. Det ena var ett litet rum med 
soffa och bord som var avsett för föräldramöten och ostörda samtal. Det andra rummet var ett 
materialrum som intervjuplats. Lärarna valde det egna klassrummet respektive det egna 
arbetsrummet som plats för intervju. Intervjuerna spelades in med bandspelare och tog mellan 
ca 45-60 minuter. Intervjupersonerna fick i förväg veta att intervjun skulle spelas in. Med 
hjälp av bandspelaren kunde jag rikta all min uppmärksamhet mot respondenten och de frågor 
jag ville ställa. Vid bearbetning av data kunde jag sedan lätt gå tillbaka till frågor och svar för 
transkribering. Intervju personerna fick inte veta i förväg vilka frågor som skulle ställas för att 
undvika i förväg konstruerade svar. 

3.5 Behandling av insamlad data  
 
Vid nedskrivning och bearbetning av intervjuer har jag återgett samtalet i sin ursprungliga 
form med talspråk och pauser. Har jag frågat följdfrågor som lett samtalet vidare har jag tagit 
med dem också för att läsaren ska kunna se om jag har påverkat eller lett den intervjuade i 
någon mån under samtalets med mina frågor. Jag har inte skrivit in när jag svarat ”mm” i 
intervjun. Nickanden och mm som svar från min sida har bara varit till för att 
intervjupersonernas skulle veta att jag lyssnade då de talade. Efter transkriberingen delade jag 
upp intervjufrågorna i olika kategorier. Olika samtalsteman kunde sedan sorteras in i de olika 
kategorierna. 

3.6 Studiens tillförlitlighet  
 
Bell (2000) anser att vilken metod man än väljer för insamling av information måste den alltid 
granskas kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig och giltig information man får fram är. Lantz 
(1993) menar att tillförlitlighet och giltighet i hög grad bestäms av hur väl intervjuaren förmår 
att hålla fokus på de uppgifter denne vill ska framgå av intervjun. Enligt Lantz påverkar även 
felkällor och feltolkningar av materialet studiens tillförlitlighet. Nackdelen med kvalitativa 
undersökningar menar Björndal (2007) är att flexibiliteten innebär att man samlar in något 
olika data om de olika undersökningsenheterna. Resultatet blir då enligt honom att 
tolkningarna blir mindre entydiga och på så vis försvåras tolkningen. Resultatet i min intervju 
studie bygger på intervjupersonernas personliga upplevelser, åsikter och tankar kring de 
teman jag valt att undersöka. Läsaren får ha i åtanke att förskolor och skolor kan se olika ut 
och att de kan arbeta på många olika sätt.  
 

http://www.vr.se/
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4 . Resultat 

 
I resultatet har jag använt mig av fiktiva namn på intervjupersonerna och de barn som nämns 
för att upprätthålla deras anonymitet. Texterna från intervjuerna har redigerats för att öka 
läsbarheten. Resultatet inleds med en kort beskrivning av intervjupersonerna. Därefter är 
resultatet indelat i olika kategorier. Varje kategori avslutas med en sammanfattning. Efter 
detta följer en diskussion, förslag på vidare forskning och slutord. 

4.1 Beskrivning av respondenter  
 
 
Susanne 44 år. Susanne blev färdigutbildad förskollärare 1998 och har arbetat som 
förskollärare i 11år. Hon arbetar på en syskonavdelning med blandade åldrar. Vissa barn i 
Susannes grupp är i mer behov av stöd än andra, men hon har inget barn som är 
diagnostiserad för nuvarande i sin barngrupp. 
 
 
Tina 40 år. Tina blev färdigutbildad förskollärare och tidigare lärare 2005 och har arbetat som 
förskollärare i 4,5 år. Hon har även i några år arbetat som barnskötare i förskolan innan hon 
gick sin utbildning. Tina arbetar på en avdelning med barn i åldrarna fyra till fem år. Tina har 
arbetat med barn i behov av särskilt stöd. Förra året hade hon ett barn med Aspberger 
syndrom och två med autism i sin barngrupp. 
 
Anna 60 år. Anna blev färdigutbildad lärare 1970.  Hon har arbetat som lärare i 39 år. Anna 
är lärare i en 2-3a. En dag i veckan har hon tjänstledigt för att kunna studera 
specialpedagogik. Utbildningen är en satsning från kommunen för att vidareutbilda lärare. 
Anna har 39 års erfarenhet som lärare och genom sina år som lärare har hon arbetat integrerat 
med många barn som varit i behov av särskilt stöd. Just nu har ingen elev någon diagnos i 
Annas klass.  
 
Lena 54 år. Lena gick ut sin lärarutbildning 1984. Hon har arbetat som lärare i 22 år. Lena har 
även läst specialpedagogik i tre år och tagit ut en pedagogisk examen i specialpedagogik. Hon 
är lärare i en 3a. Lena har två barn med Aspberger syndom i sin klass, och ett barn med 
autism. 
 

 

4.2 Resurser 
 

4.2.1 Resurser i förskolan 
 
De resurser som finns att tillgå på förskolan i arbetet med barnen i behov av särskilt stöd 
menar Tina först och främst är specialpedagogen. Om barnet redan är utrett och har fått en 
diagnos får de hjälp av habiliteringen på förskolan för att bemöta barnet på rätt sätt. Även 
barnpsykolog kan kontaktas.  
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Vid Susannes förskola har de även tillgång till en specialpedagog. Specialpedagogen är en 
resurs de fått det senaste halvåret, vilket Susanne menar att de är mycket glada för. Tidigare 
hade de endast skolpsykologen till hjälp i mån av tid. Susanne anser att tillgången till 
specialpedagogen inneburit en förbättring. På Susannes förskola kan de även kalla in 
förskoleteamet som stödinsats. Förskoleteamet består av polis, sköterskor och psykologer. 
Beroende på vad barnet har för problem, kan förskolan även ta kontakt med barnpsykolog och 
habilitering. 
 
På Tinas förskola hade de tillgång till en extra resurs i personal då de hade barn i behov av 
särskilt stöd. Enligt Tina fungerade inte den personen som en specifik assistent, utan mer som 
ett stöd i gruppen. Tina menar att de inte har fått någon specifik assistent på grund av att 
barnhabiliteringen vill att den ordinarie personalen ska bli ansvarspersoner för de barn som 
behöver stöd. Tina säger:  

De vill att det ska vara någon som finns kvar. Ofta de som kommer 
in sist, det är inte garanterat att de blir kvar. De som är ordinarie 
från början har tagit det. Och så har vi fått in resurserna i gruppen.  

                                                                                                                       (Tina) 

 
Tina anser att det behövs mer personal på förskolan för att på så sätt få mer tid för alla barn. 
Tina önskar även mer utbildning i specialpedagogik till personalen.  
Susanne anser i motsats till Tina att det inte behövs mer utbildning eller mer personal i 
förskolan. Hon ser hellre att det skulle vara mindre barngrupper för att på så vis få tid till alla 
barn. Susanne anser att förskolans lokaler är för små idag för de barn och den personal som 
vistas där. Om det blir mer personal i lokalerna anser hon att det blir för mycket folk på för 
liten yta. Därför ser inte hon mer personal som någon lämplig lösning för att få tid till alla 
barn. 
 
Till hjälp i förskolan med barnen i behov av särskilt stöd önskar Susanne att hon hade en 
ledsagare att diskutera med om de är på rätt spår i arbetet med barnen i behov av särskilt stöd.  

 

Ibland tycker jag att man kör fast. Man kommer ingen vart. Då 
skulle man vilja ha någon kunnig som kan se om man är på rätt 
spår. Det kan jag känna att det saknar man ibland. Att få reflektera, 
vad gör vi?                                                                         (Susanne) 

 

 

4.2.2  Resurser i skolan 
 
 
I Lenas klass finns en elev med Autism och två elever med Aspberger syndrom. Lena berättar 
att en stödåtgärd för dessa elever är att klassen är liten, ungefär femton elever. Lena säger: 
 

Det är en liten klass idag. Det är ingen specialklass men den är 
väldigt speciell eftersom vi har tre elever med särskilda behov.                                                                                                                      

                                                                                                                     (Lena) 
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Lena menar att hjälpen med att ha en liten klass för lärarnas dels innebär att de hinner med. 
Hon har även en assistent till hjälp i hennes klass. Lena talar om att assistenten förut arbetade 
på heltid, men på grund av nedskärningar arbetar hon nu mindre. Lena menar att det ändå är 
bra att hon är med på de flesta lektionerna i klassen och följer barnen. Lena säger: 
 

Vi är två personer fast vi är en liten klass. Så det säger ganska 
mycket om behovet.                                                                (Lena) 

 
De elever som har diagnoser i Lenas klass får resurser från habiliteringen. Enligt Lena kan 
hon även kontakta ett resursteam och söka resurser för sina elever. Lena har själv en examen i 
specialpedagogik vilket är en resurs för eleverna i behov av stöd. 
 
Anna har specialläraren till hjälp i sin klass för de elever som är i behov av särskilt stöd. 
Enligt Anna kommer specialläraren och hämtar barnen och har ”intensiv undervisning” som 
Anna själv kallar det. Anna anser att barnen får träna de moment de behöver och på den nivå 
de är med specialläraren. Jag frågar Anna varför specialläraren inte lika gärna kunde finnas 
med i klassrummet till hjälp istället för att avskilja barnen från undervisningen. Anna menar 
att barnen inte får ro till att koncentrera sig i klassrummet. Dessutom anser hon att vissa barn 
behöver få sitta ner i lugn och ro med en vuxen och prata.  
 
För att anpassa undervisningen för barn i behov av särskilt stöd menar Anna att hon dels 
anpassar anpassa undervisningen och dels miljön till eleverna. Anpassning av undervisningen 
kan exempelvis betyda att hon gör en egen hörna för de elever som behöver lite lugn. Anna 
menar att så gör de just nu i hennes klass för de elever som behöver. Anna talar om att 
eleverna i hennes klass har eget anpassat material och eget arbetsschema. På så sätt är 
undervisningen anpassad efter elevernas behov. Anna uttrycker att hon skulle önska att ha en 
ledsagare som såg över hennes undervisning och gav vägledning.  
 
Enligt Anna är det svårt att få tillgång till extra resurs i form av personal till en klass idag. 
Hon menar att visst kan det hända, men att det händer nästan aldrig. Anna säger: 
 

Då ska det vara till sådana som har lagstadgad rätt att få assistent. 
Det är jätte svårt att få det. Det har ju dragits in enormt de senaste 
åren. Just på assistenter.                                                         (Anna) 

 
Till barnen i behov av särskilt stöd skulle Lena vilja ha verkstäder som barnen skulle kunna 
snickra, måla och skriva i samt använda dator.  Lena skulle önska att verkstäderna var 
integrerade till skolans lokaler. Hon menar vidare att verkstädernas funktion för eleverna att 
måla i samt skriva i och använda dator. Lena anser att sådana rum skulle ge eleverna 
möjlighet att arbeta i lugn och ro. För de elever som har arbetat och blivit trötta anser Lena att 
verkstäderna skulle kunna ha en bra funktion. Verkstäderna skulle ge dem möjlighet att gå 
och arbeta praktiskt ett tag. Enligt Lena har de har fräscha och snygga lokaler på skolan, men 
inte så mycket grupprum. Därför är grupprum något Lena anser att det borde finnas mer av. 
Lena anser vidare att lokalerna på skolan är för små.  
Som en resurs skulle Lena önska att få mer tid på tu man hand med sina elever. Fast hon har 
en liten klass och tillgång till assistent anser Lena att hon inte riktigt hinner med att få tid till 
alla sina elever.  
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Anna skulle vilja ha färre elever i klassen för att ha tid att möta alla barns behov. Anna talar 
om att hon har tjugosex elever i klassen, och med så många menar Anna är det inte så lätt att 
integrera alla de som behöver stöd. Enligt Anna behöver några elever i princip att en vuxen är 
där hela tiden, vilket inte finns resurser för. Anna anser att situationen är jätte frustrerande. 
Anna menar att hjälper hon en står det fem till som vill ha hjälp genast och de andra vill ju 
också ha hjälp någon gång anser hon. Jag frågar Anna hur man som lärare gör i en sådan 
situation. Anna svarar:  

Ja, inte mår man så bra av det inte. (Anna) 

 
Anna anser att hon skulle behöva mer tid på tu man hand med sina elever. För några år sen 
införde skolan färre timmar för barnen att gå i skolan. Anna menar att detta var en försämring 
för hennes arbete, då det på kortare tid blir svårare att hinna med att alla.  
 
l tabell1 och 2 nedan sammanfattas förskollärarnas och lärarnas tillgång till resurser, samt de 
resurser förskollärarna och lärarna anser sig behöva. 
 

Tabell 1. Resurser som förskollärarna och lärarna har tillgång till  

 

________________________________________________________________________ 

                  Förskollärare                                                          Lärare 
  Tina                           Susanne                                Lena                           Anna 
 
Specialpedagog 
 
Habiliteringen 
 
Barnpsykolog
  
Extra resurs 
personal  

Specialpedagog 
 
Habiliteringen 
 
Barnpsykolog 
 
Förskoleteamet 
 
 
 
  

 

Specialpedagog 
 
Habilitering 
 
Resursteam 
 
Extra resurs/ 
personal  
 
Liten klass  

 

Specialpedagog 
 
Speciallärare 
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Tabell 2. Resurser förskollärarna och lärarna anser att de skulle behöva  

 
_________________________________________________________________________ 
                  Förskollärare                                                          Lärare 
  Tina                           Susanne                                Lena                           Anna 
 
Fler arbetstimmar 
 
 
Större lokaler 
 
Ledsagare 
 
Utbildning 
 
 
 

Ledsagare  
 
 
Större lokaler 
 
Att få köpa material 

Mer tid med barnen 
 
 
Grupprum 
 
Rum där barnen 
kan snickra och 
måla 
  
 
 

Mer tid med barnen 
 
 
Grupprum 
 
Mindre klasser 
 
 

 

4.2.3 Sammanfattning – Resurser i förskolan och skolan 
 
Förskollärarna anger gemensamt att de har specialpedagog, habilitering och barnpsykolog 
som resurs på deras förskolor. Lärarna nämner inga gemensamma resurser. Både 
förskollärarna och lärarna anser att de skulle behöva mer resurser för att hinna möta barn i 
behov av särskilt stöd. Lärarna och den ena förskolläraren (Susanne) vill ha mindre grupper i 
förskolan/skolan för att få mer tid till barnen, medan en förskollärare (Tina) vill ha mer 
personal för att hinna med alla barn.  
 

4.3 Resurser i form av pedagogiskt material 
 

4.3.1 Pedagogiskt material inom förskolan 
 
De barn som är utredda, eller har handikapp på Susannes förskola får specialpedagogiskt 
material från habiliteringen utan att Susanne behöver söka detta. Specialpedagogen kan även 
tillhandahålla med material, men det mesta materialet får de tillverka själva. Enligt Susanne är 
det sällan de köper in material. Materialet tillverkar de utefter vad barnen har för behov. 
Susanne anser att tillverkning av material tar alldeles för mycket tid. Enligt henne tvingas 
personalen ta tid från barngruppen till detta. Susanne önskar att de istället skulle kunna köpa 
eller få det material som behövs, eftersom personalen behövs i barngruppen.  
 
Enligt Tina får de på hennes förskoleavdelning tillverka eller leta fram eget material. Hon 
anser liksom Susanne att detta tar mycket tid. Tina talar om att de har fått lånat lite 
specialpedagogiskt material från andra avdelningar på förskolan. De har även lånat 
språkmaterial från biblioteket.  
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Pedagogiskt material är sådant man skaffar fram. (Paus.) När det 
har vart barn som har varit i behov av särskilt stöd så har vi skaffat 
det material som behövs. Vi anpassar verksamheten och materialet 
efter barnet.                                                                              (Tina) 

 
Pengarna de får använda sig av till att handla material för på Tinas förskola är en kassa som 
ska räcka till avdelningens alla barn. Därför finns inte mycket pengar att handla för. Det enda 
de har skickat efter menar Tina är knopppussel till ett barn med autistiska syndrom. Tina 
säger med längtan i rösten att hon skulle vilja kunna köpa de här specialpedagogiska korten 
och bilderna som behövs för barnens träning, och bara kunna skicka efter dem på en gång.  

Det är mycket roligare och jobba när man har bra material. Det 
inspirerar ju också. Än när man vet att man måste göra allt 
material först innan man börjar. Eller leta upp allt material. Det tar 
väldigt mycket tid.                                                                   (Tina) 

                                                   

4.3.2  Pedagogiskt material inom skolan 
 
På Lenas skola har de kontakt med ett resursteam i kommunen där hon kan söka för barn som 
är i behov av specialpedagogiskt material. Lena säger:  

Om vi till exempel märker att ett barn har talsvårigheter så kan vi 
söka hjälp hos det resursteamet. Så kan de komma hit och jobba 
med eleverna, så kan vi klasslärarna få tips om hur man kan jobba 
med eleverna.                                                                          (Lena) 

 
Lena har en elev i sin klass som får regelbundna besök av en talpedagog från resursteamet.  
Enligt Lena är biblioteket på skolan en fantastisk resurs. Lena anser att samarbetet med 
bibliotekarierna är bra och att de är engagerade och väldigt bra på att hitta böcker eleverna 
gillar. Från biblioteket kan de elever som behöver låna DAISY apparater och lyssna på 
inspelade böcker. DAISY apparater är namnet på formatet för digitala böcker. 
 
Enligt Anna får hon själv ordna fram specialpedagogiskt material till de elever som behöver i 
klassen, med lite hjälp från specialläraren. Anna menar att visst material kan komma från 
specialläraren, till exempel dataprogram, men det mesta får hon göra själv.  

Det beror på vilka barn det är, det är lite olika. Men till ett par barn 
i vår klass just nu har vi helt underbar stöttning från specialläraren 
som talar om precis vad de kan göra.                                     (Anna) 
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Tabell 3 nedan sammanfattar förskollärarna och lärarnas tillgång till pedagogiskt material. 

 
Tabell 3. Pedagogiskt material förskollärarna och lärarna har tillgång till  

________________________________________________________________________ 

                  Förskollärare                                                          Lärare 
  Tina                           Susanne                                Lena                           Anna 
 
Lånar från andra 
avdelningar 
 
Tillverkar själva 
 
Köper (men endast 
en liten del) 

Får från 
habiliteringen
  
Tillverkar själva 
 
Får från 
specialpedagogen 

Lånar från 
biblioteket 
 
Får från 
habiliteringen 
 
Söker från 
resursteam  

Ordnar själv 
 
 
Får från 
specialläraren 

 

4.3.3 Sammanfattning – pedagogiskt material inom förskolan/skolan 
 
På förskolan finns inte ekonomiska möjligheter för förskollärarna att beställa hem 
specialpedagogiskt material, därför får förskollärarna tillverka det mesta materialet själva. 
Förskollärarna anser att detta tar för mycket tid och önskar att de istället kunde få mer barnfri 
tid till detta, eller ekonomiska möjligheter att skicka efter det material de behöver.  
Som det ser ut idag tvingas förskollärarna ta tid ifrån barngruppen till detta, vilket drabbar 
barnen.  
 
Lärarna nämner inga ekonomiska eller tidmässiga svårigheter att få tillgång till 
specialpedagogiskt material. Detta kan bero på att lärarna har tillgång till mer barnfri 
planeringstid än förskollärarna.  
 

4.4 Utbildning 
 

4.4.1 Förskollärarna om utbildning 
 
Susanne anser inte att hon har tillräcklig kunskap och utbildning att möta barn i behov av 
särskilt stöd på ett fullvärdigt sätt. Men hon anser vidare att man aldrig kan bli tillräckligt 
utbildad för barn är så olika.  
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Även om man haft ett barn med en viss problematik så kommer en 
annan med samma diagnos till exempel så gäller inte samma 
kunskaper och arbetssätt för det här barnet. För alla barn är olika.  

                                                                                           (Susanne)     

                
Tina anser sig inte heller ha tillräkligt med kunskap och utbildning för att möta barns behov 
av särskilt stöd. Tina menar att hon gått en utbildning i specialpedagogik (5poäng) under 
lärarutbildningen. Tina anser att den utbildningen var mest övergripande, den gick inte djupt 
in på något ämne. Så när Tina blev förskollärare åt ett barn med autism tyckte hon att hon 
hade jätte lite kunskaper. Personalen på Tinas förskoleavdelning fick då gå en grundkurs i 
autism genom habiliteringen. Tina berättar att habiliteringens utbildningar är kostnadsfria för 
förskollärare. Tina menar att alla förskollärare kan anmäla sig till kurserna, men för att få gå 
måste de först ha chefens godkännande att få sätta in vikarie för tiden de blir borta. Tina får 
frågan om det är svårt att få godkännande från rektor att få sätta in vikarie för att få gå på 
kurs. Tina säger  

De vill ju helst inte det. Och speciellt inte i spartider. Då får man 
försöka hjälpas åt i huset när man är flera avdelningar.          (Tina) 

 
Vad Tina menar med att avdelningarna får hjälpas åt i huset är att om till exempel lärarna för 
en avdelning åker på kurs, hjälper de andra avdelningarna dem genom att ta hand om deras 
barn medan de är borta, istället för att sätta in vikarier. Grundkursen i autism som Tina fick gå 
på pågick under en heldag. Tina anser att utbildningen var jättebra samt att den gav henne en 
helt annan förståelse. Tina menar att det är en fördel att alla i arbetslaget deltar i samma 
utbildning och får samma förståelse. Vidare menar Tina att även om all personal på 
avdelningen inte är ansvariga för till exempel ett barn med autism, så anser hon att det ändå är 
bra att alla har kunskaper och vet lite om barnets problematik.   
 
 

4.4.2 Lärarna om utbildning 
 
Lena anser att hon som lärare har kunskap och utbildning att möta barn i behov av särskilt 
stöd på ett fullvärdigt sätt. Lena svarar  

Det är väll alltid så att man skulle vilja lära sig mer, och ju längre 
man har jobbat i det här yrket desto mer inser man ju att det finns 
oändligt mycket mer. Nu har jag jobbat i 25 år och man blir mer 
och mer ödmjuk och inser att det finns så mycket som man inte 
vet. Och som man inte känner till.                                          (Lena) 

 
Lena talar om att hon läste specialpedagogik för några år sedan för hon kände att hon behövde 
fylla på kunskaperna. Lena tog sedan en examen i specialpedagogik. Lena anser att hon 
genom kursen fick mycket bekräftat som hon förut bara gått och anat. Lena anser även att hon 
fick nya infallsvinklar och kunde se sig själv ur en annan synvinkel.  
 
Anna anser att hon har erfarenhet och utbildning att möta alla barns behov. Anna talar om att 
hon går en utbildning genom lärarlyftet i specialpedagogik just nu och menar att de diskuterar 
frågan mycket. Om lärare har tillräklig kunskap och utbildning att möta alla barns behov. 
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Anna är inne på sin andra termin av två i specialpedagogik. Enligt Anna har hon upplevt flera 
gånger att utbildningen bekräftar sådant hon förut bara anat, och på så vis har utbildningen 
varit givande. Anna anser att det inte alltid är lätt att komma framåt i det specialpedagogiska 
arbetet. Hon säger 

För man känner ju det ibland att man inte kommer någonstans. 
Och det vill man ju så gärna. Men det är inte så lätt som det låter.         

                                                                                                                     (Anna) 
 
Anna har tidigare gått kurser i specialpedagogik, men aldrig läst så mycket som hon gör nu då 
hon läser specialpedagogik en dag i veckan. Hon är då hemma från sitt arbete och pluggar. 
Anna besöker lärarhögskolan fem gånger per termin. Anna menar att utan lärarlyftets 
utbildning som hon går nu hade det inte varit möjligt för henne att få gå en utbildning över så 
lång tid. Enligt Anna har inte skolan mycket pengar till fortbildning. Anna säger: 

Det är femhundra kronor per skalle just nu, och kurser kostar.   
                                                                                                             (Anna) 

                                                                                    
Anna talar om att lärarlyftets utbildning är en satsning i landet som kommunen varit med och 
satsat i. Genom satsningen får hon kurslitteraturen, resorna till och från skolan och åttio 
procent av sin lön. Anna är nöjd med satsningen och tycker det är bra att hon fått möjligheten 
att gå.   
 
 

 4.4.3 Sammanfattning – förskollärarna och lärarna om utbildning 
 
Förskollärarna anser inte att de har tillräckligt med utbildning för att möta barn i behov av 
särskilt stöd på ett fullvärdigt sätt till skillnad från lärarna som anser att de har tillräckligt med 
utbildning. Lärarna anser att det beror på att de har lång erfarenhet och utbildning i 
specialpedagogik. Lärarnas har mer specialpedagogisk utbildning samt längre yrkesverksam 
tid än förskollärarna, vilket kan ha varit en bidragande faktor till detta. En slutsats jag drar 
från detta resonemang är att det krävs utbildning och erfarenhet för att ha möjlighet att möta 
barn i behov av särskilt stöd på ett fullvärdigt sätt. Förskolläraren Tina och läraren Anna anser 
att förskolan och skolans har dålig ekonomi till att låta personalen gå på fortbildnings kurser.  

4.5 Tiden 

4.5.1 Förskollärarna om tid  
 
Susanne anser att hon som förskollärare inte har tid att hinna möta alla barns behov. Hon 
menar att barngruppen har blivit större nu, tidigare hade de nitton barn och nu ska de ha tjugo. 
Susanne menar att det inte går att hinna med alla så mycket som hon skulle vilja. Susanne 
anser att hur de än prioriterar, så räcker ändå inte tiden till för alla. Susanne säger 
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Ibland får man liksom prioritera vilka barn som behöver 
uppmärksamheten mest för stunden, t.ex. barn gråter. Men satsas 
tiden på de barn som är i behov av särskilt stöd, och resten blir 
lidande blir inte verksamheten bra. Och tvärtom om de barn som 
behöver särskilt stöd inte får så mycket som de borde. (Susanne) 

 
Susanne anser att mycket av problemet till förskollärarnas brist på tid är de arbetsuppgifter 
som läggs på personalen, t.ex. pappersarbete och arbete som inte är med barnen. 
 
Tina anser inte att hon som förskollärare hinner möta alla barns behov på ett fullvärdigt sätt. 
Tina säger allvarligt  

Det är det där man tycker är jobbigt som lärare att man inte hinner 
med alla.                                                                                   (Tina) 

 
Enligt Tina kan hon som lärare kan ha sina aningar om att fler barn kan vara i behov av 
särskilt stöd än de som redan är uppmärksammade. Men att det inte finns tid att undersöka 
detta vidare. Tina anser att det är väldigt bra om arbetslaget är enade och att alla ser och tar 
ansvar. Hon menar att då orkar man mycket mer. Vidare anser Tina att hon tror att man som 
förskollärare känner ett större ansvar än barnskötare och övrig personal. Tina menar att det är 
för de är högst utbildade och har det yttersta ansvaret. Tina menar att ansvaret känner man 
som förskollärare av. På grund av detta anser Tina att förskollärare skulle behöva mer tid till 
planering och tillverkning av material för barnen i behov av särskilt stöd. Enligt Tina tar det 
otroligt mycket tid att göra material. Arbetsmaterial som de sedan jobbar med, till exempel 
arbetsmaterial till språkträning.  Enligt Tina får de idéer till träningsmaterial från 
barnhabiliteringen, sedan får de genomföra förslagen själva. De får leta upp material och 
tillverka mycket. Tina berättar: 

Vi arbetade ju mycket med bilder när vi hade barn i behov av 
särskilt stöd förra året. Och materialet får man ju göra själv då, 
med hjälp av datorn. Men. (skratt) Det tar ju jättelång tid. Man ska 
leta upp bilderna och det ska klippas och plastas in. Så det känner 
man ju att man behöver mera tid för.                                       (Tina) 

 

4.5.2 Lärarna om tid  
 
Anna anser att hon inte har tid att hinna möta alla barns behov på ett fullvärdigt sätt i klassen.  
Hon menar att det finns tjugosex elever i hennes klass och att en del av barnen behöver en 
vuxen där i princip hela tiden. Anna säger:  

Det är jättefrustrerande för där står man med fem till som vill ha 
hjälp genast och alla andra vill ju också ha hjälp någon gång. Det 
är en frustrerande situation.                                                    (Anna) 

  
Anna menar att hon mår dåligt över situationen. Hon menar vidare att det är frustrerande att 
veta om att barn är i behov av särskilt stöd men att inte ha tid att som ensam lärare ge det stöd 
som behövs. Enligt Anna att det ofta tar lång tid innan ett barn utreds. Anna menar att en 
diagnos inte är avgörande för att ett barn ska få rätt stöd i skolan, men hon anser att många 
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gånger kan en diagnos vara bra eftersom den ger förståelse för varför barnet är som det är. 
Samtidigt anser Anna att det inte får gå för långt med diagnoser heller.  
 
I Annas klass bedrivs speciell undervisning för barn i behov av särskilt stöd avskilt från de 
andra barnen med speciallärare. På frågan om det vore en möjlighet att ha specialläraren i 
klassrummet för de barn som behöver istället för att specialläraren undervisar eleverna avskilt 
menar Anna att de skulle kunna ha det på det sättet, men har valt att inte göra så, för de anser 
att vissa barn behöver få vara själva med en vuxen ibland. Anna säger  

Det är ju vårt eget val, och för barnas skull så har det blivit bättre.  

                                                                                             (Anna) 
 
Anna anser att barnen som behöver extra hjälp, även behöver få lugn och ro för att kunna 
koncentrera sig. Detta menar hon, får de inte om specialläraren kommer in i klassrummet. 
 
Lena tycker absolut inte hon har tid att hinna möta alla barns behov på ett fullvärdigt sätt.  
Hon menar att som lärare måste man kunna hantera frustrationen som uppkommer av att inte 
hinna med att hjälpa alla. Lena menar att det ligger i yrkets karaktär att den frustrationen 
måste man kunna hantera, annars kommer man inte att orka. Enligt Lena är det bra att som 
lärare att peppa sig med att tänka på vad man faktiskt har hunnit med i klassen. Sedan kan 
man konstatera menar hon att man inte hann vissa saker, men då får man igen tänka på det 
man hann göra, och att man har gjort sitt bästa. Lena menar att hon ändå skulle önska att hon 
som klasslärare hade mer tid att sitta ner med enskilda elever på tu man hand.  
 

4.5.3. Sammanfattning: Förskollärarna och lärarna om tid  
 
Både förskollärarna och lärarna anser att de inte har tid att hinna möta alla barns behov. En 
förskollärare (Susanne) och en lärare (Anna) menar att ett problem till tidsbristen är att 
barngrupperna blivit större. För att hinna med alla barn önskar de mindre barngrupper. 
Förskollärarna anser att det går bort för mycket tid från barngruppen då personalen tvingas gå 
ifrån och göra arbetsuppgifter som inte är i barngrupp. Exempelvis att tillverka 
specialpedagogiskt material, och pappersarbete. De anser att de skulle behöva mer 
planeringstid. Förskollärarna och lärarna menar att de inte hinner med att möta alla barns 
behov utan tvingas att prioritera. Detta uppger en förskollärare (Tina) och båda lärarna att de 
mår dåligt över.  

 

4.6 En skola för alla 
 

4.6.1 Förskolan - om genomförandet av en skola för alla 
 
Fördelarna som Tina ser med en skola för alla menar hon är: 

Att både de som är i behov av särskilt stöd och att de som inte är 
det, ser att det finns skillnader, att vi alla är olika.                  (Tina) 
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 Enligt Tina lär sig barn mycket av att till exempel ha ett barn med autism i samma grupp. 
Tina menar att barn då får lära sig om förståelse, att alla inte är lika. Tina berättar att de hade 
en flicka som var autistisk på deras förskoleavdelning förra året. Hon och den övriga 
personalen ansåg att det lärde de andra barnen jättemycket om förståelse. Den autistiska 
flickan inte kunde prata och hade det specifika autistiska sättet med gungningar. Hon var svår 
att få kontakt med. Tina anser att erfarenheter av mångfald lär människor att alla inte är lika 
på ett positivt sätt. Tina säger:  

När man möter en människa som kanske inte är som man förväntar 
sig så kan man få en förståelse för att alla inte är lika.            (Tina) 

 
 Tina anser att om bara resurserna finns är det positivt med en skola för alla. Men hon 
konstaterar att om resurserna inte finns i den vanliga förskolan, så är det kanske bra ändå för 
barnen med speciella förskolor där de kan få det stöd och den hjälp de behöver. 
 
Susanne anser att fördelarna med en skola för alla är att barnen får se och lära sig att vi alla är 
olika. Hon anser att barn i en skola för alla lär sig att känna solidaritet, samt att de lär sig vilja 
hjälpa andra, till exempel om någon sitter i rullstol. Susanne anser att för ett barn som har 
funktionshinder kan de andra barnen vara en drivkraft då de ser hur andra barn gör och vill 
göra lika. Då de till exempel vill och försöker krypa. Susanne menar att även om hon som 
pedagog sitter och leker med ett barn i sandlådan kan hon aldrig bli lika rolig för barnet som 
ett annat barn. De hinder Susanne kan se med att genomföra en skola för alla är att inte få tid 
till alla barn. Susanne menar: 

Läggs det mycket tid på de barn som behöver mycket stöd så kan 
de andra barnen bli lidande. Eller så kanske man som personal inte 
hinner med att ge det stöd som behövs därför att de andra barna får 
mer. Någon av dem kan ju hamna i kläm.                         (Susanne) 

 
De hinder Tina ser med genomförandet av en skola för alla är personalens utbildning. Hon 
anser att alla pedagoger behöver kunskaper för att ta hand om barn med särskilda behov. 
Tina anser vidare att om förskolans personal inte har kunskap nog att bemöta barn med 
särskilda behov så kanske det kan vara bättre med skolor där specialkunskapen redan finns.   

Det kanske ändå är bra för barnet. Att det autistiska barnet t.ex. får 
komma till ett ställe där alla redan har kunskaper om hur man 
bemöter ett autistiskt barn. Så kan jag se att det kan vara positivt 
att ha barn i behov av särskilt stöd i en egen grupp eller skola.   

                                                                                                 (Tina) 
 
Fördelarna Tina kan se med speciella grupper för barn i behov av särskilt stöd är att det där 
redan finns personal som har specialpedagogiska kunskaper. Nackdelen menar Tina är att 
barnen i behov av särskilt stöd inte kommer ut bland andra barn. Tina säger:  
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För de behöver ju också se barn som är, om vi säger vanliga. Som 
det här med samspel med andra människor. Att komma ut och lära 
sig. Att man kan ha samspel med andra. Att se andra barn som 
leker med varandra, det lär de sig väldigt mycket av.     (Tina) 

 
 Tina anser även att de barnen som inte är i behov av särskilt stöd kan lära de andra väldigt 
mycket också.  

Vi har haft en flicka som inte hade någon jättegrav autism. För 
henne var det bra att vara på förskolan. Hon fick se hur det sociala 
går till, turtagning och att få vara med och spela spel och leka med 
barn som är lite före. De barnen lär ju av varandra då.           (Tina)                                               

 
Fördelarna Susanne anser finns med att ha barn i behov av särskilt stöd i speciella grupper är 
att miljön kan anpassas efter barnens behov mycket mer. 

Om du till exempel har ett autistiskt barn hos oss skulle du behöva 
ganska tomt på material, då är vår miljö här alldeles för plottrig. 
Det är så mycket stimuli som stör.                                  (Susanne) 

                                              

4.6.2 Skolan - om genomförandet av en skola för alla 
 
Lena anser att det finns alla fördelar med genomförandet av en skola för alla. Lena menar att 
eleverna måste lära sig att alla är olika och att respektera varandra. Lena tillägger att det är 
eleverna också oerhört bra på. Enligt henne märker eleverna varandras olikheter och är även 
väldigt bra på att acceptera dem.  

Jag tycker man har allt att vinna med att genomföra en skola för 
alla. Annars så blir det ju ett väldigt hårt samhälle. Alla måste ju få 
plats i skolan och få utvecklas på sitt eget sätt.                       (Lena) 

 
 Lena framhåller att barn behöver få upptäcka varandras olikheter, och på så vis lära sig visa 
empati och medkänsla. Lena säger:  

Man lär dem ju för livet i så fall. För vi är ju alla olika. (Lena) 
 
Det hinder Lena ser mot genomförandet av en skola för alla är om de på skolan inte fick 
tillräckligt med resurser att ta hand om barnen på bästa sätt. Något annat hinder kan hon inte 
se. Lena anser att lärarna måste anpassa sin verksamhet efter de elever de har och att detta är 
skolans skyldighet. Lena menar att lärarna måste finnas till hands för alla. Om någon måste 
ändra på sig menar Lena att det i sådana fall är lärarna för att alla elever ska kunna ha 
möjlighet att gå i en så kallad vanlig klass. Det tror hon att alla har att vinna på. Lena anser att 
skolan måste se till att lärare har den utbildning som behövs och att lärarna får de resurser 
som de behövs för att möta alla barn.  
 
Anna anser att fördelarna med en skola för alla är att barnen får se att vi alla är olika och att 
de lär sig acceptera varandra. De hinder Anna ser mot genomförandet av en skola för alla är 
att som lärare inte räcka till. Anna anser att det behövs mer resurser så lärarna hinner prata 
med alla barn. Det handlar mycket om bemötande och det personliga menar Anna. Hon vill att 
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barnen ska trivas på skolan och känna att de ska känna sig hemma och trygga med lärarna. Då 
vissa behöver så mycket stöd finns risken att de tappar bort någon på vägen menar Anna. 
Kanske de som inte hörs så mycket. Anna säger avslutningsvis att hon tycker att man ska 
integrera barn i behov av särskilt stöd i den mån det går. 
  
 

4.6.3 Sammanfattning - genomförandet av en skola för alla 
 
Förskollärarna och lärarna ser både positiva och negativa aspekter av en skola för alla. De 
anser att barnen lär sig att alla är olika samt att acceptera varandras olikheter. Förskollärarna 
anser att barn med funktionshinder lär sig mycket från de andra barnen då de härmar andra 
barn och är med och leker. De menar att de lär sig mycket om samspel. Förskollärarna menar 
att nackdelen med segregerade grupper är att barn i behov av särskilt stöd inte får träffa andra 
vanliga barn. Nackdelarna med en skola för alla enligt förskollärarna är att miljön är svår att 
anpassa så den passar alla barn. Barn i behov av särskilt stöd behöver även vistas i mindre 
grupper. En förskollärare (Tina) menar att en nackdel med en skola för alla är att personalen 
inte alltid har specialpedagogisk utbildning att ta hand om alla barn på rätt sätt.  
 
Argumenten lärarna hade för en skola för alla var att alla måste få ingå i skolan, precis som i 
samhället i övrigt. Det hinder lärarna kan se mot genomförandet av en skola för alla är om det 
saknas resurser att bemöta alla barn på bästa sätt, samt om lärarna saknar tid till att bemöta 
alla barn.  
 

4.7  Miljön 

4.7.1 Förskollärarna om miljöns betydelse för barn i behov av stöd 
 
Tina anser att miljön är dåligt anpassad till barn som är rullstolsburna. Lokalerna är inte 
anpassade att ta sig fram med hjälp av rullstol. Hon anser även att miljön är svår att anpassa 
till både barn i behov av särskilt stöd, och barn utan några särskilda behov. Tina förklarar 
dilemmat:  

Man vill ha en avdelning t.ex. som ger mycket intryck, och att de 
ska kunna ha material framme så de kan välja själva utifrån vad de 
är intresserade av. Att kunna se saker. Medan det för många barn 
som är i behov av särskilt stöd blir för jobbigt när det blir för 
mycket intryck. De mår ju bättre av att ha ett avskalat rum där det 
inte finns så mycket att välja på.                                              (Tina) 

                                                                                                    
På Tinas förskola har de pratat om att göra ett upplevelserum som ska vara ett lugnt rum där 
barnen lär med alla sinnen. Tina menar att det skulle vara bra för alla barn, både de som är i 
behov av särskilt stöd och de som inte är det. Tina anser att det är mycket som är bra för barn 
i behov av särskilt stöd som även är bra för de andra barnen.  
 
Susanne menar att det verkligen är trångbott på förskolan, hon tror inte att mer personal skulle 
lösa problemet för det blir helt enkelt för mycket folk på en för liten yta. Susanne säger: 
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Förskolans lokaler är som en normal trea, fyra byggd för fyra 
personer. På 80-talet var det femton personer i samma lokaler 
räknat med skolbarnen. När de gick iväg till skolan fick småbarnen 
det jättelugnt. Man var lika många i personalen då, tre stycken. 
Idag har vi 20 barn på heltid och tre vuxna i samma lokaler. Jag 
tror inte att så många barn skulle kunna bo i en vanlig lägenhet 
idag utan att socialen skulle reagera. Det tror jag inte.      (Susanne) 

 
Susanne menar att miljön ofta utför problem för barnen i behov av särskilt stöd. Till exempel 
för mycket människor på för liten yta.  

Om du tar Tim som sitter i rullstol och har ett handikapp. Kommer 
han in i lekhallen vid någon teater eller på lucia så blir han 
jätterädd! För det är en sådan folksamling. De här barnen klarar 
inte av att ha så mycket folk omkring sig.                         (Susanne) 

 
 Susanne menar att trångboddheten även bidrar till problem för barn med ADHD. Susanne ger 
ett exempel: 

Om ett barn sitter nära det här barnet och bygger lego till exempel, 
och barnet råkar kliva sönder hans legobyggnad, då smäller det 
direkt. De här barnen reagerar ju på sådant direkt. Han hade ju 
sönder hans legobyggnad.                                                  (Susanne) 

                                           
Susanne menar också att det är här vår utbildning kommer in, att gå in och bryta innan det 
händer. Susanne säger att hon skulle vilja flytta fokus från att det skulle vara problem med 
barnen som kallas i behov av särskilt stöd. Susanne menar att det många gånger miljön som 
utgör hinder för barnen. Susanne menar att vore barnet i mindre grupper utan så mycket som 
stör skulle det inte vara sådana problem för det här barnet.  

Om du tar Mio till exempel i min grupp, han är ett barn som 
typiskt skulle kunna anses vara i behov av särskilt stöd, men det är 
jätte mycket han klarar av. Sju olika situationer skulle han kanske 
ha jättesvårt för, medan han i fyra andra är en stjärna.          
(Susanne) 

                                      
Susanne talar om att det finns barn med stressymtom på förskolan idag. Susanne får frågan 
vad hon tror att det kan beror på. Susanne säger  

Jag tror barnet har för lite kontakt med vuxna. Barn idag har så 
mycket fritidsaktiviteter de ska göra utöver att vara i förskolan. 
Förut var barn hemma mer och träffade sina föräldrar. Idag finns 
det barn som går långa dagar på förskolan, sen åker de hem på 
kvällen och äter, sen ska de på gympa, ridning och sådana saker. 
Sen hinner inte vi med alla barn på förskolan så mycket som man 
skulle vilja.                                                                         (Susanne) 
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4.7.2 Lärarna om miljöns betydelse för barn i behov av stöd 
 
Lena anser att skolans lokaler ofta är dåligt anpassade för barn med funktionshinder. Lena 
menar att det då är upp till skolan att se till att det blir anpassat till eleverna. Lena säger som 
exempel att är det någon som hör dåligt är det upp till skolan att installera hörslingor. Lena 
anser att det är skolan som ska se till att eleverna har de hjälpmedel som behövs.  
 
Anna talar om att hennes klassrum är ett genomgångsrum där de hör massa ljud från alla 
möjliga håll eftersom många passerar igenom där. Anna menar att eleverna inte mår bra av 
detta, men hon tycker att de flesta vänjer sig efter ett tag. Hon anser dock att det är ett 
problem eftersom de störs. Anna berättar att de också är ganska trångbodda i hennes klass, så 
hon skulle önska att de hade en lugnare miljö med många bra utrymmen. 
 

4.7.3 Sammanfattning: miljöns betydelse för barn i behov av stöd 
 
Förskolläraren Tina och läraren Lena anser att lokalerna i förskolan och skolan är dåligt 
anpassade för barn med rullstol. Förskollärarna anser att förskolans miljö många gånger utgör 
hinder för barn i behov av särsärskilt stöd. En förskollärare (Susanne) och en lärare (Anna) 
anser att de är för trångbodda i förskolan och skolans lokaler. De anser att det skulle behövas 
större lokaler med bättre utrymmen. 
 

4.8  Rutiner  
 

4.8.1 Förskollärarna om rutiner att möta barn i behov av stöd 
 
Susanne menar att rutinerna i förskolan beror väldigt mycket på vilken problematik barnet 
har. Om barnet har någon problematik samarbetar de med specialpedagogen. Susanne anser 
att det är viktigt att i arbetslaget bestämma vem som har ansvar för vad.  

Det är ofta viktigt för de här barnen att de har bestämda rutiner och 
vet vad som kommer att komma under dagen. Alla barn mår 
egentligen bra av det men de här barnen behöver ännu mer ha en 
strukturerad vardag.                                                           (Susanne) 

                                                           
Susanne menar att det är viktigt att ta reda på vad det är som utgör problem för barnet. 
Susanne säger:  

Vissa barn fungerar ju jättebra hemma säger föräldrarna. Det 
kanske bara är något i miljön eller något som vi gör i förskolan 
som orsakar problemen.                                                     (Susanne) 

 
När Tina får ett barn som inte är utredd, men som de misstänker har svårigheter kan de ta 
hjälp av specialpedagogen i förskolan. Tina menar att personalen alltid måste prata med 
föräldrarna först innan de tar kontakt med specialpedagogen. Sedan skriver de på Tinas 
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förskola åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna om vem som har ansvar för vad. I 
åtgärdsprogrammen skrivs kortsiktiga och långsiktiga mål som de sedan följer upp då 
åtgärdsprogrammen utvärderas. Tina menar att om de vid utvärderingen ser att arbetet inte går 
framåt och att de inte når upp till målen, så går de vidare och barnpsykologen kontaktas. 
Barnpsykologen kommer då till förskolan och gör en bedömning, sedan kan 
barnhabiliteringen eventuellt kontaktas.  
 
Då de arbetar med barnen i behov av särskilt stöd på Tinas förskola bestämmer de först en 
ansvarig person. De har haft två personer för att någon ansvarig alltid ska finnas där om någon 
blir sjuk, men endast en har huvudansvaret. Den huvudansvarige har ansvar för barnets 
träning. Tina menar att de förut inte hade några bestämda personer för ansvarsområdena, och 
då blev inte allt som skulle göras gjort. Då ansvaret blev uppdelat anser Tina att alla verkligen 
har tagit tag i allt som ska göras.  
 
 

4.8.2 Lärarna om rutiner i att möta barn i behov av stöd 
 
Lena menar att de inte direkt har byggt upp någon rutin på skolan eller i arbetslaget, men 
förklarar att de har arbetat ihop ganska länge de som jobbar på skolan så tillsammans har de 
lång erfarenhet. Lena anser att lärarna på skolan har olika sätt att agera som ledare.   

Vi är ju individer allihop. Är man lärare så är man ju någon form 
av ledare och vi bemöter väl kanske eleverna lite olika, men i 
grunden så lyssnar vi på vad eleverna har att säga och vi försöker 
att möta eleverna på deras nivå.                                              (Lena) 

 
När Lena får ett barn i behov av särskilt stöd funderar hon ut hur hon ska göra och vad som 
fungerar för barnet. Lena poängterar att man måste jobba på lång sikt med barnen i behov av 
särskilt stöd. Lena säger:  

Man kan inte tro om man får ett barn som har stora resursbehov att 
det ska lösa sig allting på en gång, utan man ska jobba på lång sikt. 
Så efter ett år, kanske till och med två år, tre år då ser man hur gick 
det här nu egentligen? Hur var det när vi började och hur är det nu.  
Det är lätt att man blir lite fartblind och ser inte de här små små 
förändringarna. De här små förbättringarna som har skett faktiskt.   

                                                                                                 (Lena) 
 
Lena anser att det är viktigt att dokumentera och utvärdera för det är då man blir medveten om 
de förändringar och förbättringar som sker. Lena talar om att det är flera elever som har 
åtgärdsprogram som ska utvärderas varje termin i hennes klass. En eller kanske flera gånger. 
Lena menar att då man följer en klass är det lätt att man inte ser de små stegen, och de små 
förändringarna som sker, även då det har hänt väldigt mycket. Lena anser att det är viktigt att 
inte fastna i problem, utan att istället försöka se vad som har gått bra och ta fasta på det och 
sedan gå vidare.  
 
I Annas klass anpassar hon dels undervisningen och dels miljön för barnen i behov av särskilt 
stöd. Anna får hjälp att anpassa materialet till elevernas behov med hjälp av specialläraren.  
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4.8.3 Sammanfattning – rutiner i förskolan och skolan att möta barn i 
behov av stöd 
 
Både Tina och Susannes arbetslag delar upp ansvarsområdena i arbetslaget så att alla vet vem 
som har ansvar för vad i arbetet med barnen i behov av särskilt stöd. Förskolläraren Susanne 
och en läraren Lena anser att det är viktigt att ta reda på vad det är som utgör problem för 
barnet, och vad som fungerar. Då förskollärarna och lärarna är i behov av hjälp eller stöd för 
barnen i behov av särskilt stöd, vet de vilka personer och instanser de har möjlighet att 
kontakta. Gemensamt för förskollärarna är att de kontaktar specialpedagog och barnpsykolog 
vid behov. Lärarna arbetar mindre tillsammans med arbetslaget än vad förskollärarna gör 
eftersom de arbetar självständigt med sin klass.  
 

4.9 Drömscenario av en skola för alla 

4.9.1 Förskollärarnas drömscenario  
 
Susannes drömscenario av förskola skulle innehålla stora rymliga lokaler samt med utrymmen 
att kunna gå undan.  Susanne vill också ha bra specialanpassat arbetsmaterial för barn i behov 
av särskilt stöd. Tinas drömscenario av förskola vore att de fick mer resurser. Tina vill ha 
möjlighet att vill hinna med bildschema varje dag för de barn som har autism.  

Att man hade möjlighet för de autistiska barnen att ta emot när 
barnet kommer och visa hur dagen ser ut med bilder… Att man 
hinner planera alla aktiviteter så de anpassas till de här barnen.         

                                                                                                 (Tina) 
 
Tina önskar hon hann med alla träningar för barnen med autism. Tina anser att det skulle 
behövas mer tid och personal på förskolan. Hon säger:  
 

Tid! (skratt). Tid, tid, tid känns det som… Vi har inte haft så 
mycket personal så vi har kunnat ägna så mycket tid åt barnen i 
behov av särskilt stöd som man skulle önskat.                        (Tina) 

 
Tina vill ha större lokaler på förskolan samt träningsrum där barn i behov av särskilt stöd kan 
träna ostört med en vuxen. Tina anser att det inte finns något bra rum för det just nu. Tina 
berättar att de fått använda förskoleavdelningens kök som är ett genomgångsrum för att träna. 
I köket blev barnen störda utifrån av andra pågående aktiviteter. Därför bytte de rum till ett 
materialrum. Materialrummet var trångt och fullt av stimuli i form av material som störde 
barnen. Tina menar att det var alldeles för mycket intryck där, men de hade inget annat. Satt 
de på avdelningen stördes barnet av vad som hände bakom dörren. Tina menar att barnen 
kände igen röster och hörde vad de andra gjorde och sa så de kunde inte koncentrera sig. 
Tina skulle i sin drömförskola vilja ha bra material för barn i behov av särskilt stöd. Enligt 
Tina får de från habiliteringen veta vilket material som var bra, och som de skulle kunna 
använda sig av. På förskolan får de inget av detta materialet från habiliteringen men Tina 
skulle önska att hon kunde ta en katalog och bara skicka efter det som behövdes utan att tänka 
på ekonomin. Tina säger: 
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Det är ju så att ekonomin påverkar, både material, personal, 
lokaler, allt påverkar ekonomin. Och det är ju tråkigt. Det är så.   

                                                                                                 (Tina) 

4.9.2 Lärarnas drömscenario  
 
 
I Lenas drömscenario av undervisning för barn i behov av särskilt stöd, skulle hon integrera 
mer praktisk verksamhet. I Lenas drömscenario skulle det finnas tillgång till 
snickeriverkstäder, målarverkstäder, en verkstad för att sitta och skriva eller gå och jobba med 
dator. Dessa rum skulle ligga i nära anslutning till klassrummet, och finnas till hands för 
eleverna. Lena ger ett exempel på hur hon tänkt att den praktiska verksamheten skulle kunna 
tillämpas:  

Vi säger att jag har en elev, Putte. Nu märker jag att Putte är 
väldigt trött och att han har förbrukat väldigt mycket energi. Nu 
skulle han nog behöva gå in i snickarverkstaden ett tag och snickra 
och såga och sådär.                                                                 (Lena) 

 
 
I Annas drömscenario av undervisning för barn i behov av särskilt stöd, skulle hon ha mindre 
klasser för att hinna med alla barn, och för att hinna möta barnen där de är. Anna skulle också 
önska bra utrymmen, för just nu är de trångbodda i sina skollokaler anser hon. 
 

 

4.9.3 Sammanfattning - förskollärarna och lärarnas drömscenario 

 Förskollärarnas drömscenario 
 
Förskollärarna och lärarna önskar rymligare lokaler samt små bra utrymmen att gå undan i. 
Förskollärarna vill även ha möjlighet att få specialanpassat material till barnen i behov av 
särskilt stöd. Förskollärarna och lärarna önskar sig mer tid till att hinna möta alla barns behov. 
Förskolläraren Susanne och båda lärarna önskar mindre grupper i förskolan/skolan för att 
hinna tillgodose alla barns behov. Förskollärare Tina önskar mer personal för att hinna med 
att möta alla barns behov. Lenas önskemål var olikt de övriga att ha verkstäder anslutna till 
klassrummen för praktisk verksamhet. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Sammanfattning av resultat 
 
Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna och lärarna anser att de inte har tid för 
alla barn som behöver specialpedagogiskt stöd. Både förskollärarna och lärarna anser att 
lokaler i förskolan och skolan är för små, samt att de har fler barn i förskolegruppen/klassen 
än de anser att de klarar av att bemöta. En förskollärare och båda lärarna i undersökningen 
önskar mindre grupper i förskolan och skolan för att bättre klara av att tillgodose alla barns 
behov. En förskollärare önskar mer personal för att hinna med att möta alla barns behov.  
Förskollärarna ansåg sig inte ha tillräckligt med utbildning för att möta barns i behov av 
särskilt stöd på ett fullvärdigt sätt, medan lärarna i min studie ansåg sig ha utbildning nog att 
bemöta barnen i behov av särskilt stöd på ett fullvärdigt sätt. På förskolorna finns inte någon 
ekonomisk möjlighet att köpa in specialpedagogiskt material, därför går mycket tid åt för 
personalen att tillverka material. Tid som de tvingas ta ifrån barngruppen. Mer barnfri tid eller 
ekonomiska möjligheter att köpa in specialpedagogiskt material skulle lösa detta problem 
menar de. Lärarna däremot nämner inte några problem med att få fram specialpedagogiskt 
material. 
 
Förskollärarna och lärarna i undersökningen ser vinster i att bedriva en skola för alla. De 
anser att barnen lär sig om varandras olikheter, samt att det ger dem ökad förståelse för 
varandra. Lärarna menar att alla måste få ingå i skolan, precis som i samhället i övrigt. 
 
Nackdelar med en skola för alla anser förskollärarna är att all personal inte har den utbildning 
som krävs för att bemöta barnen på rätt sätt. Förskollärarna anser även att utformningen av 
miljön är ett dilemma, eftersom miljön bör se olika ut för olika barn, beroende på om de har 
någon typ av funktionshinder eller inte. Många barn med diagnoser som Autism, Aspberger 
syndrom och ADHD mår inte bra av att vistas i så stora grupper som förskolan och skolan 
normalt består av idag. Både förskollärarna och lärarna anser att miljön i förskolan och skolan 
är dåligt anpassad för de barn som behöver rullstol.  

 

5.2 Resultat och diskussion 
 
I diskussionen nedan kommer de olika teman undersökningen består av behandlas. 

5.2.1 Tiden 
 
Förskollärarna och lärarna i min undersökning anser att de inte har tid att bemöta barn i behov 
av stöd på ett fullvärdigt sätt. Förskollärarna och lärarna uttrycker att det är en svår situation 
att få resurserna att räcka till för alla. Förskollärarna anser att de tvingas prioritera vem av 
barnen som bäst behöver stöd för stunden. De anser att det skulle behövas mer tid till 
planering, till att tillverka specialpedagogiskt material, samt mer tid till arbetet utanför 
barngruppen, till exempel pappersarbete. Susanne anser att en anledning till tidsbristen i 
förskolan är att barngrupperna blivit större.  
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5.2.2 Utbildning 
 
Förskollärarna anser att de inte har tillräkligt med utbildning för att möta barn i behov av stöd 
medan lärarna anser att de har både tillräkligt med utbildning samt erfarenhet och kunskap att 
möta dessa barn. Lärarna i undersökningen har både mer specialpedagogisk utbildning än 
förskollärarna samt många fler år i yrket än vad förskollärarna i undersökningen har, vilket 
kan förklara att endast lärarna ansåg sig ha tillräckligt med utbildning. Det resultat jag kan se 
utifrån detta är att det krävs mycket utbildning och erfarenhet för att möta barn i behov av 
särskilt stöd på ett bra sätt. Assarson (2007) skriver att tanken om den sammanhållna skolan 
stärktes i 1980- talets läroplan, där skolan ges ett större ansvar att individanpassa 
undervisningen samt att ge ett mångsidigt innehåll till eleverna. Assarson menar att skolan 
därmed tillskrivs ett större ansvar för att förebygga svårigheter, och avsikten med detta var 
enligt Assarson att färre elever skulle behöva stöd i särskilda grupper. Sedan 1980-talet har 
lärare fått högre krav på sig att individanpassa utbildningen och förebygga svårigheter. Detta 
för att specialundervisning i speciella grupper skulle minska. Slutsatsen jag drar från detta är 
att förändringen kom att kräva mer specialpedagogisk kunskap från förskollärarna och 
lärarna, då barn i behov av särskilt stöd ökat i den ordinarie undervisningen.  
 

5.2.3 Resurser  
 
Resultatet av min undersökning visar att förskollärarna har specialpedagog, habilitering och 
barnpsykolog att tillgå som resurser för barn i behov av särskilt stöd. En förskollärare uppger 
även förskoleteamet som stödinsats. Den andra förskolläraren har extra personal som en 
resurs för barn i behov av särskilt stöd. Den ena läraren i studien hade en liten klass samt en 
extra personal till hjälp för de barn som är i behov av särskilt stöd i hennes klass. Hon har 
även examen i specialpedagogik vilket är en resurs för eleverna.  Den andra läraren i studien 
har en specialpedagog samt en speciallärare till hjälp i det specialpedagogiska arbetet.  
I 1980 års läroplan lades ett ökat ansvar på lärare att se till alla barns behov. Inom förskola 
och skola är det rektor som har ansvar över kvalitén. Förskollärarna och lärarna i min studie 
menar att de känner ansvar eftersom de är de högst ansvariga på förskolan/skolan. Samtidigt 
som de ser behoven, menar förskollärarna och lärarna att de varken har tid eller resurser till att 
ge alla den hjälp de behöver. Förskollärare Tina menar att det känns som förskollärare att hon 
har det yttersta ansvaret för verksamheten och barnen i behov av särskilt stöd. Läraren Anna 
menar att hon blir frustrerad över att inte hinna möta alla barns behov. Anna uttrycker till och 
med att hon inte mår bra av situationen. Läraren Lena menar att man som lärare måste lära sig 
hantera frustrationen att inte hinna hjälpa alla elever, för att orka. I läroplanen för skolan (Lpo 
94) står det om rektors ansvar:  

Som pedagogisk ledare och chef över lärarna och övrig personal i 
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten 
som helhet inriktas på att nå de nationella målen.  

                                                                              (Lpo 94, 2006:18) 
 
I Läroplanen för skolan (Lpo 94) står även att rektor har särskilt ansvar för att undervisningen 
och elevvårdverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 
behöver. Kan det vara så att rektorer är för dåliga på att dela sitt ansvar för barnen i behov av 
särskilt stöd med lärarna? Enligt Hallerströms undersökning (2006) behöver rektors ledarskap 
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bli tydigare för att främja skolutvecklingen och för att hjälpa lärare att uppnå de politiska mål 
som finns. I Läroplanen (Lpo 94) står vidare att rektor har ansvar för att:  
 

Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering 
av elevernas utveckling som lärarna gör.             (Lpo 94, 2006:19) 

 
Rektor ska alltså vara den som fördelar lärarnas resurser efter lärarnas värdering av hur 
behovet ser ut. Jag ställer mig frågande till hur samarbetet mellan rektor och lärare fungerar i 
praktiken.  
 
 Assarson (2007) anser att pedagogerna i hennes studie vid flera tillfällen uttryckte en 
osäkerhet inför hur de ska hantera de krav som ställs i förhållande till de behov de upplever att 
eleverna har. Asserson skriver  

Om inte dilemmat blir ett synligt dilemma, om inte pedagogerna 
ser sin roll i ett större perspektiv och om inte organisationen finner 
mekanismer som kan stödja pedagogerna i att finna strategier inför 
olösliga dilemma, finns en risk för en ökad andel utbrända 
pedagoger.                                                (Asserson, 2007:217,218) 

 
Som det ser ut idag har pedagogerna ett stort enskilt ansvar, vilket kan leda till utbrändhet för 
ambitiösa ansvarstagande pedagoger. Jag tror liksom Assarson att pedagogerna behöver mer 
stöd i att se till alla barns behov. 
 
Förskollärarna i min undersökning ser bristen på specialpedagogiskt material som ett problem 
i förskolan. Förskollärarna känner en frustration över arbetsmaterialet de måste tillverka 
eftersom detta tar mycket tid. Lärarna nämnde inget sådant problem. Kanske har lärarna mer 
barnfri planeringstid då de kan hitta specialanpassat material till barnen i behov av särskilt 
stöd? Lärarna sa heller inget om att de tillverkade eget arbetsmaterial. Kanske behöver de inte 
göra det i samma utsträckning som förskollärarna. Förskolläraren Tina säger uppgivet att allt 
handlar om ekonomin då hon talar om de resurser hon skulle behöva men inte får tillgång till i 
sitt arbete. Kommunen har ansvar över att tilldela resurser till förskola och skola. Kanske är 
det så att kommunen saknar inblick i förskollärarnas och lärarnas arbete. På kommunen är de 
kanske inte insatta i de brister som förskollärarna och lärarna uttrycker i min undersökning. 
 

5.2.4 Miljöns betydelse 
 
Förskollärarna och lärarna anser att miljön i förskolan och skolan är dåligt anpassad till barn i 
behov av särskilt stöd. Att så många personer vistas i trånga lokaler menar förskolläraren 
Susanne utgör ett problem för barnen i behov av särskilt stöd eftersom de ofta inte mår bra av 
att ha så mycket människor runt omkring sig. Lokalerna menar förskolläraren Tina är dåligt 
anpassade för barn för barn i rullstol. Tina anser även att det är svårt att anpassa miljön så det 
passar alla då barn i behov av särskilt stöd mår bra av en avskalad miljö där det finns få 
sinnesintryck, och de andra barnen mår bra av en annan typ av pedagogisk miljö med 
sinnesintryck. Förskolläraren Susanne anser att det är miljön som många gånger utgör 
problem för barnet. Hon menar att om det inte skulle vara så trångt och så mycket folk i 
förskolans lokaler så skulle barnen i behov av särskilt stöd inte bli så stressade och problemen 
inte så stora.  
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Även lärarna i min undersökning anser att skolans lokaler är för små, samt att det finns för 
dåligt med utrymmen. Både lärarna och förskollärarna i min studie anser även att 
barngrupperna/klasserna är för stora. Sandberg (2009) anser att barn i behov av särskilt stöd 
behöver befinna sig i små grupper. Sandberg menar att i små grupper kan personalen lättare 
överblicka barnen i behov av särskilt stöd. Enligt Sandberg är små barngrupper även en fördel 
för barn i behov av särskilt stöd på grund av att de kanske är känsliga mot ljud och buller.  
I den så kallade kvalitetsparagrafen i 2 a kapitel 3 i skollagen anges:  

Barngruppen skall ha en lämplig sammansättning och storlek.                                                            

                                                               (Skollagen, 1997:1212) 
 
I skollagen står det att barngrupperna ska vara av lämplig storlek och med lämplig 
sammansättning av barn. Resultatet av min studie visar att så är inte fallet i förskolan och 
skolan. Förskolläraren Susanne säger vid vår intervju att förskolans lokaler är som en normal 
trea, fyra byggd för fyra personer där det idag befinner sig tre vuxna och tjugo barn. 
Sammanlagt tjugotre personer. Susanne framhåller att det på åttiotalet var betydligt färre barn 
i samma lokaler.  Jag anser att det är motsägelsefullt att barngrupperna blir större i takt med 
att barn i behov av särskilt stöd i högre grad ska ingå i verksamheten.  
 
Anna anser att miljön i hennes klassrum är störande eftersom hennes klassrum är ett 
genomgångsrum. Anna menar att hon märker att eleverna störts av detta. Förskolläraren Tina 
anser att barnen i behov av särskilt stöd störs på förskolan vid deras specialpedagogiska 
träning, då det saknas utrymmen för dem att träna ostört.  I kvalitetsparagrafen i 2 a kapitel 3 i 
skollagen står:  

Lokalerna skall vara ändamålsenliga. (Skollagen, 1997:1212) 
 
Resultatet av min undersökning visar på att förskolan och skolans lokaler dåligt stämmer 
överens med bestämmelserna i skollagen som menar att lokalerna ska vara anpassade efter 
förskolans och skolans verksamhet. Enligt Sandberg behöver barn i behov av särskilt stöd 
förutsägbarhet i vardagen för att förhindra att de upplever tillvaron som kaotisk. Hon menar 
att pedagogerna kan lösa problemet genom att varje dag tala om för barnet med bildschema 
hur deras planerade dag ser ut. I min studie talar förskolläraren Tina om att de inte hinner med 
vare sig att planera verksamheten eller göra bildschema för varje dag till de barn som är i 
behov av särskilt stöd. På grund av detta får barnen i behov av särskilt stöd inte fullt ut det 
stöd de behöver. 

5.2.5 En skola för alla 
 
I min undersökning ser både förskollärarna och lärarna positiva aspekter med en skola för 
alla. Nackdelar med en skola för alla menar förskollärarna är att barn i behov av särskilt stöd 
inte får komma ut bland ”vanliga barn”. De menar att både barn i behov av särskilt stöd, och 
de övriga barnen lär sig mycket av varandra. Läraren Lena menar att det blir ett väldigt hårt 
klimat i skolan om alla inte skulle få vara med. Eventuella hinder mot en skola för alla anser 
lärarna skulle vara att de inte fick resurser att möta barn i behov av särskilt stöd på bästa sätt. 
En lärare (Anna) och en förskollärare (Susanne) anser att ett annat hinder mot en skola för alla 
skulle kunna vara att tiden inte räcker till att bemöta barnen i behov av särskilt stöd. En 
förskollärare (Tina) anser att ett hinder mot en skola för alla är personalens utbildning. Barn 
som är i behov av särskilt stöd har enligt grundskoleförordningen (SFS) rätt att i första hand 
få det stödet de behöver i den grupp eller i den klass de ingår i. I grundskoleförordningen står  
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Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska 
insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller 
grupp som barnet tillhör.               (Grundskoleförordningen, 2000)  

 
Jag anser att det är anmärkningsvärt att förskollärarna och lärarna anger brist på tid och brist 
på resurser som hinder mot genomförandet av en skola för alla, då de uppgett i studien att de 
har brist på resurser och att de anser att de inte hinner med att hjälpa alla barn som är i behov 
av särskilt stöd. Enligt resultatet av min undersökning vill förskollärare och lärare genomföra 
en skola för alla. Resultatet visar även att de hinder förskollärarna och lärarna uppger mot att 
bedriva en skola för alla, är hinder som existerar i deras verksamhet. 

5.2.6 Rutiner 
 
Resultaten av min undersökning visar att förskollärarna har rutiner och strategier som används 
i arbetet med att möta barn i behov av särskilt stöd. Lärarna har inte rutiner i arbetslaget eller 
på skolan att möta barn i behov av stöd, på grund av att de arbetar mer individuellt och 
självständigt, men även lärarna har sina strategier för hur de ska bemöta barn i behov av 
särskilt stöd. Lena använder sig av åtgärdsprogram och tar reda på vad som fungerar för varje 
enskild elev. Anna specialanpassar undervisningen till de barn som behöver i klassen med 
hjälp av specialläraren. Varje elev i Annas klass har en egen planering och eget arbetsmaterial 
för att specialanpassa undervisningen. Att förskollärarna och lärarna har rutiner att möta barn 
i behov av särskilt stöd, anser jag visar på att förskollärarna och lärarna arbetar medvetet och 
har strategier i att möta barn i behov av särskilt stöd. 

5.2.7 Drömscenario 
 
I förskollärarnas drömscenario önskar sig förskollärarna att de hade möjlighet att få 
specialanpassat material för barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna önskar även 
rymligare lokaler på förskolan med små rum. Susanne önskar små utrymmen för personal och 
barn att gå undan. Tina önskar utrymmen till att kunna träna ostört med barnen i behov av 
särskilt stöd. Läraren Anna önskar en mindre klass och bättre lokaler i hennes drömskola.  
I Lenas drömscenario av skola skulle hon vilja ha verkstäder integrerade till skolans lokaler 
där eleverna kan arbeta praktiskt. Jag anser att det är viktigt att förskollärare och lärare har 
drömmar och visioner som kan bidra till nyskapande förbättringar. Det mesta förslagen 
förskollärare och lärare nämner att de önskar sig tycks vara realistiska önskningar, som större 
lokaler och mindre barngrupper. Men i förskollärarna och lärarnas verklighet är detta 
”drömscenario” för dem.  
 
 

5.2.8  Vidare forskning och slutord 
 
I en vidare forskning inom mitt område vore det viktigt att undersöka förskollärare och lärares 
resurser i en större omfattning, samt hur resurserna påverkar förskolans/skolans kvalité. Det 
vore även angeläget att göra en särskild undersökning om hur barn blir bemötta på förskolan 
och skolan, och får sina behov tillgodosedda. Det vore även viktigt att undersöka hur 
kommun, rektor och lärare samarbetar med syfte att förbättra och effektivisera detta 
samarbete. 
 
Enligt min undersökning har förskollärare och lärare viljan och ambitionen att möta barn i 
behov av särskilt stöd i integrerad förskola/skola på bästa sätt. Om resurser i förskola/skola 
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saknas blir det en utmaning och ibland en omöjlig uppgift för förskollärare och lärare att 
genomföra sitt arbete.  Enligt mig borde inte förskollärare och lärare ensamma ska ha ansvaret 
för att själva utforma och utveckla verksamheten efter de skolpolitiska krav som ställs till en 
konkret nivå. För att verksamheten skall utvecklas anser jag att det krävs att rektor på 
förskolan/skolan är både insatt i pedagogernas arbete, samt har rätt att styra över lärarnas 
arbetssätt mot de skolpolitiska målen.  
 
Förskolans och skolans ekonomi är även något som möjliggör och omöjliggör för 
förskollärarna och lärarna att bygga upp en fungerande verksamhet. Vilka resurser som är 
rimliga och nödvändiga till detta arbete är något som behövs diskuteras och tas upp på 
kommunal nivå. För att skolpolitikens krav ska kunna tas på allvar anser jag att både en 
omstrukturering av ansvar bör göras över verksamheten (förskolan, skolan), samt att 
ansvariga för ekonomin (kommunen) blir medvetna om var i verksamheten det finns brister.  
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Bilaga 1                                       

 
Till lärare i förskolan och grundskolans 
tidigare år  
 
 
Vill du vara med i en undersökning gällande barn i behov av särskilt 
stöd och undervisning? 
 
Hej! Jag heter Annika Wilén och läser till förskollärare. Jag skriver just nu mitt 
examensarbete om barn i behov av särskilt stöd.  
Det finns olika åsikter om vad som är bäst för barn i behov av särskilt stöd. Vissa 
tycker att en inkluderande miljö en så kallad ”skola för alla” är bäst för barn i 
behov av särskilt stöd, medan andra är för undervisning i speciella klasser. Jag vill 
genom att intervjua lärare få mer kunskap om lärares åsikter vad gäller 
undervisning av barn i behov av särskilt stöd.  
 
Deltagandet sker anonymt och frivilligt och kan när som helst avbrytas. Svar 
kommer inte kunna kopplas till dig som person eller till skolan där du arbetar. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på högskolan i ett år 
innan det förstörs. 
 
Undersökningen kommer att ingå i ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. Examensarbetet kommer att publiceras och är fritt för vem som 
helst att ta del av på www.uppsatser.nu. 
 
Jag kommer att ta kontakt igen onsdag 28/10 för att höra efter vilka som är 
intresserade av att delta. 
 
 

Annika Wilén 
 
 

Student: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Handledare: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

http://www.uppsatser.nu/
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

Om att undervisa barn i behov av särskilt stöd 2009-09-03 
 
 
 
Inledande fråga: Genom rektor/förskolechef har jag förstått att det finns ett eller 
flera barn i behov av särskilt stöd i er klass/grupp. 
 
 
 
Fråga 1. Vilken sorts hjälp har ni i er klass/grupp för de elever/barn som är i behov 
av särskilt stöd? 
 
 
Fråga 2. Vilken sorts hjälp/resurser finns att tillgå på er förskola/skola för barn i 
behov av särskilt stöd? 
 
 
Fråga 3. Vilken sorts hjälp skulle ni vilja ha i er klass för barn i behov av särskilt 
stöd? 
 
 
Fråga 4. Anser du att du som lärare har tillräcklig kunskap och/eller utbildning att 
möta alla barns behov? 
 
 
Fråga 5. Anser du att du som lärare har tid att hinna möta alla barns behov på ett 
fullvärdigt sätt? 
 
 
Fråga 7. Vilka fördelar anser du finns med att genomföra en skola för alla? 
 
 
Fråga 6. Ser du några hinder med att genomföra en skola för alla, och i så fall vad? 
 
 
Fråga 8. Vilka för- och nackdelar finns med att ha speciella klasser för barn i behov 
av särskilt stöd? Motivera! 
 
 
Fråga 9. Har ni på er skola eller i ert arbetslag byggt upp någon slags rutin i att 
möta barn i behov av särskilt stöd? 
 
 
Fråga 10. Hur skulle ert drömscenario av undervisning för barn i behov av särskilt 
stöd se ut?  
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Några avslutande bakgrundsfrågor: 
utbildning, när  
ålder 

Hur många antal år har du arbetat som lärare/förskollärare? 
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	Förord
	Annika Wilén
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