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Bryggan; ett pedagogiskt arbetssätt                
Bryggan; a pedagogical practice and guidance      

Eva Lindström och Lena Lundström 

Sammanfattning/Abstract 

Vi vill med denna studie få en bild på vilket sätt Bryggan fungerar och implementerar sin 
verksamhet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskola, skola och 
skolbarnsomsorg . Bryggan är ett resursteam som består av samordnare, specialpedagog och 
läkare. De gör utredningar på barn i behov av särskilt stöd och ger utbildningar till föräldrar 
och lärare i verksamheterna. Syftet är att undersöka hur mottagande lärare i dessa 
verksamheter anser att barn som behöver extra stöd får detta och vilka förutsättningar till 
utveckling och lärande som ges. Hur rustade lärarna anser sig vara att utforma 
verksamheten och ta emot barn i behov av särskilt stöd och uppfattningen om Bryggans stöd 
och handledning i detta arbete att anpassa miljöer och bemötande i det pedagogiska 
arbetet? Undersökningen bygger på den kvalitativa forskningsintervjun där vi intervjuat 
samordnare och specialpedagog från Bryggan och representanter från förskola, 
förskoleklassverksamhet, grundskola och skolbarnsomsorg för att få en röd tråd i Bryggans 
verksamhet och mottagande verksamheters möjligheter att möta barn i behov av särskilt 
stöd. I vår studie har vi kommit fram till att de intervjuade respondenterna strävar efter 
inkludering och en skola föra alla även om exkluderande lösningar i verksamheterna 
förekommer.  Att lärarnas möjlighet att planera och organisera verksamheten gällande 
anpassning av miljö och pedagogiskt bemötande med hänsyn till att inkludera och ta emot 
barn i behov av särskilt stöd ökade med tid för diskussioner och reflektioner i sina arbetslag 
och tillgång till handledning från Bryggan, vilket genomgående efterlystes. Därmed ökades 
upplevelsen och tydligheten av sina respektive roller. Tydligheten var störst vid Bryggan och 
sjönk gradvis ute i de mottagande verksamheterna där skolbarnsomsorgen hade mest 
otydlig roll och förutsättning.  

Nyckelord/Keywords 

Nyckelord: inkludering, samverkan, handledning, barn i behov av särskilt stöd, empati 
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1 Inledning   

Vi är två fritidspedagoger som håller på att utbilda oss till specialpedagoger vid Stockholms 
universitet och läser nu en förberedande kurs i specialpedagogik och det har känts naturligt 
för oss att skriva om barn i behov av särskilt stöd. 

I vårt arbete har vi upplevt hur viktigt det är med tydliga regler och struktur för att barn i 
behov av särskilt stöd ska få en bra dag och kunna tillgodogöra sig kunskap, känna 
delaktighet och samvaro med sina kamrater. För att de ska ha möjlighet till detta behövs 
kunskap och verktyg för lärarna ute på fältet. Genom våra studier/vårt arbete har vi kommit i 
kontakt med Bryggas verksamhet. Med denna studie vill vi undersöka hur Bryggans arbete 
omsätts i verksamheter, där pedagogerna möter barn i behov av särskilt stöd. 

En del barn har svårt att styra och behålla sin uppmärksamhet, behärska sin kropp 
finmotoriskt och grovmotoriskt samt tolka sina sinnesintryck på ett snabbt och riktigt sätt. 
Barn med dessa svårigheter har avsevärt lättare att komma till sin rätt och trivas och fungera 
i sin vardag, om barnets behov är identifierade. Då kan rätt stöd ges i hemmet, i förskolan, 
skolan och inom skolbarnsomsorg.  

Bryggan kom till för att hjälpa Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, med den 
långa utredningskön då en tidig upptäckt av barnets styrkor och svagheter är viktigt för att 
barnets behov ska kunna tillgodoses. Bryggan arbetar på föräldrars uppdrag och teamet 
består av personal från olika yrkesområden från såväl landsting som kommun. Tillsammans 
med föräldern och barnet gör Bryggan en kartläggning av barnets förmågor och behov. 
Bryggan kan ge ett personligt anpassat stöd i form av rådgivning och handledning till 
föräldrar, skol- och förskolepersonal.  De kan även erbjuda ett utbildningsprogram för 
föräldrar till barn i behov av särskilt stöd och personal som möter dessa barn i sin 
verksamhet. 

Vi vill också rikta ett stort tack till de deltagande respondenterna som genom intervjuerna 
delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket varit till stor hjälp för oss i denna 
studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Ann-Katrin Svärd för hennes hjälp 
och tålmodiga insats i skrivandets stund. 
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2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare anser att barn som behöver extra stöd 
får detta och vilka förutsättningar till utveckling och lärande.  
Följande frågor ställs 
 

- Hur rustade anser sig lärarna vara för att utforma den egna verksamheten, ta emot och 
bemöta barn som är i behov av särskilt stöd. 
 

- Hur arbetar lärarna med övergångarna mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg?  
 

- På vilket sätt uttrycker lärarna att de arbetar för att barn i behov av särskilt stöd blir 
inkluderade i verksamheten och varför gör de det?   
 

- Vad i Bryggans verksamhet uppfattar lärarna som hjälp och stöd i arbetet med att inkludera 
barn som är i behov av särskilt stöd?  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att belysa barns olika behov med fokus på barn i behov av särskilt 
stöd. Bryggans arbete och implementering i verksamheterna beskrivs. För att få en 
bakgrundsförståelse ges en historisk tillbakablick på synen på funktionsnedsättningar. 
Behovet av handledning och vilka utmaningar och hinder vi som lärare ställs inför när det 
gäller empati, delaktighet och inkludering.  

3.1 Barns olika behov  
I Vygotskijs teorier om utvecklingszoner beskrivs att människan genom inlärning befäster 
färdigheter och kompetenser och att nya saker som är inom räckhåll lärs gradvis, det 
Vygotskij för den närmsta zonen för deras utveckling. Denna teori har fått stort genomslag i 
dagens pedagogik. Vygotskij (1995) beskriver två typer av grundläggande handlingar. Det 
reproduktiva/minnet och det kombinatoriska/kreativa som ger nya bilder och infallsvinklar 
och som är grunden till allt skapande. Den pedagogiska slutsats man drar av det är att: 

Det är nödvändigt att vidga banens erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig 
grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju 
mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin 
erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika 
förutsättningar(Vygotskij, 1995,s. 20). 

Vygotskij menar vidare att dessa fantasins bilder och infallsvinklar förs samman och skapar 
en helhetsbild och att fantasin i sin tur påverkas av den omgivande miljön (Vygotskij, 1995). 
Hejlskov Elvén (2009) betonar att för barn med behov av särskilt stöd måste vi ha i åtanke att 
deras närmaste zon för utveckling varierar med dagsformen och att behovet av stöd 
varierar. Det kan till och med var så att delar av de befästa färdigheterna och kunskaperna 
tillfälligt är borta. Antonovsky (2009) beskriver faktorer för god hälsa vilka påminner om de 
faktorer som är relevanta för barn i behov av särskilt stöd. Han menar att faktorer som har 
stor inverkan på människan i vilken omfattning han/hon känner livet meningsfyllt har till stor 
del att göra med känslan av att vara behövd och delaktig. I vilken omfattning man känner att 
världen man lever i är begriplig, att man ser struktur och sammanhang. Att man känner att 
man har tillgång till resurser/verktyg att hantera och bemöta intryck och val man ställs inför.  

Hejlskov Elvén (2009) menar att när problemskapande beteenden visar sig är de ställda 
kraven troligtvis för höga och de rätta förutsättningarna för att bemöta kraven finns inte. 
Det kan vara krav på förståelse av sammanhang, kommunikationsförmåga. Antonovsky 
(2009) är av samma åsikt och anser att hur vi klarar av att hantera och bemöta de intryck och 
val vi ställs inför är starkt beroende av att vi uppfattar och förstår omgivningens krav. Vilket 
lägger grunden till om vi upplever att vi äger resurser och kan hantera dem på ett bra vis. 
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Utan insyn och förståelse för omgivningens krav blir livet oförutsägbart och upplevs kaotiskt.  

Hejlskov Elvén (2009)  menar att i det pedagogiska arbetet måste man ta reda på orsaken till 
det problemskapande beteendet och ändra förutsättningarna så att man kan tillrättalägga 
miljön och bemötandet. Istället för att se att det är barnet som har problem måste man se 
över kravsituationen och barnets förmåga att bemöta och hantera dessa. När de vanliga 
metoderna inte fungerar måste vi hitta andra metoder, som är bättre anpassade till barnets 
behov och förmågor. ”Alla de pedagogiska metoder som bygger på den meningsskapande 
komponenten i mänskligt fungerande kan man därför inte använda sig av i 
specialfältet”(Hejlskov Elvén, 2009, s.36). Han lyfter också upp att man idag anser att de 
genetiska faktorernas påverkan för individens egenskaper och förmågor är stor och hänvisar 
till Pinkers (2006) forskningssammanfattning och teoribildning Ett oskrivet blad om genetiska 
faktorer och miljöns betydelse. Hejlskov Elvén (2009), skriver vidare att de vanligaste 
strategierna för att återfå självkontroll och därför i grunden goda är t.ex. vägran, ta avstånd, 
aggression, avskärmning, självskadande beteenden, hot m.m. När barnets 
självkontrollsstrategier erkänns och stöds utvecklas barnet och blir mer självständig. Vid 
kontroll av barnet uppstår ofta konflikter och negativ utveckling.  

I själva verket kan ingen ha kontrollen över en annan människa. Den andra måste ha 
full kontroll över sig själv om hon ska kunna överlämna lite till en annan. Brukaren 
måste därför vara i full kontroll över sig själv om man som pedagogisk personal ska 
kunna känna sig trygg och uppleva att man har kontroll (Hejlskov Elvén, 2009, s.39).  

Tilliten är enligt författaren en faktor som hjälper till att behålla självkontrollen. Ge akt på 
metoder som barnet upplever minskar tilltron såsom orättvisor. Byggs inte tilliten upp 
minskas möjligheten att påverka barnets utveckling positivt. Den pedagogiska verkligheten 
finns i brukarens upplevelser inte i personalens eller föräldrarnas tänkande enligt Hejlskov 
Elvén (2009).  

Konsekvenspedagogiken har skapats av den danske pedagogen Jens Bay där frihet, ansvar, 
handling och konsekvens är grundläggande inslag. Individen skall tränas till självinsikt och 
förmåga att se alternativ och konsekvenser i varje valsituation i sitt liv med särskilt sikte på 
uppfostrandets sociala sida. Den bygger på att barnet har en förståelse för vad som hänt blir 
ologiskt för barn som har utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning när 
de har svårigheter att se sammanhang och orsakssamband vilket påverkar den empatiska 
förmågan och därför har svårigheter med att tolka in vad andra känner och menar. Då 
kommer kraven som en överraskning och vardagen blir oförutsägbar. Det är lärarna som har 
ansvaret att anpassa verksamheten och att motivera barnen till medverkan. När lärarna har 
brister i sitt arbetssätt blir det konsekvenser för barnet så att det inte klarar av att medverka 
i verksamheten på ett jämbördigt sätt enligt Hejlskov Elvén (2009).  

Författaren klargör att barn i behov av särskilt stöd är sårbara för stress då de belastas med 
fler stressande faktorer än övriga barn. De grundläggande belastningsfaktorerna som finns i 
vardagen blir fler då barnets förmåga att se sammanhang och orsakssamband, vilket 



7 
 

påverkar den empatiska förmågan, tillkommer. Ovanpå dessa hamnar de 
situationsbestämda belastningsfaktorerna som ljud, plötsliga förändringar m.m. Han anser 
att man bör utgå ifrån där barnet är. Genom utmaningar stärks barnets självförtroende och 
successivt höjs deras förmåga att klara av olika situationer och därmed höjs deras 
livskvalitet. Inte utsätta barnen för situationer med för höga krav. Att hitta en balans mellan 
de grundläggande belastningsfaktorerna och de situationsbestämda.” a.a. 

Antonovsky (2009) beskriver det salutogenetiska synsättet och visar på ett alternativt sätt 
att se på problem, belastning och förmåga att hantera situationer och att utvecklas. Han 
menar att om man ser till och jobbar för de faktorer som gör individen mer stärkt och 
breddar hans/hennes möjlighet till att förstå och hantera vardagen och livet istället för att se 
till hindren och problemen för individen, sätts målet längre fram. På så vis fokuserar man 
inte bara på problemhantering utan man bygger på och stärker det individen är bra på, vilket 
direkt motverkar ohälsa. Samtidigt uppmanar det omgivningen att aktivt agera för att bidra 
till hälsa och utveckling. 

Gerland och  Aspeflo, (2009) ger i sin handledningsbok för lärare som möter barn som väcker 
funderingar exempel på hur man kan göra för att lösa problem som uppkommer i olika 
situationer. Barn behöver inte ha en diagnos för att behöva hjälp i sin vardag, utan de kan 
behöva hjälp för att lära sig samspel och kommunikation i sin närmiljö. Läroplanen säger att 
förskolan vilar på demokratins grund och det är viktigt att förankra värden som människors 
lika värde. I boken belyses ADHD och vad detta innebär samt diagnoser inom 
autismspektrumtillstånd. De förklarar att barn med ADHD har en funktionsnedsättning som 
visar på brister i uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsreglering. Vidare beskriver 
författarna att autismspektrumtillstånd är i huvudsak tre diagnoser där man ser 
begränsningar i förmågan till kommunikation, intressen och beteende. a.a. Författarna anser 
att förskolans roll är att med kunskap om funktionsnersättningar anpassa förutsättningar 
och bemöta dessa barn empatiskt och att det är viktigt att se till helheten och anpassa 
förskolemiljön. Vidare belyses att barn med neuropsykiatriska tillstånd har en försenad 
utveckling rörande mentaliseringsförmågan. Det betyder att barnen har svårt att läsa av och 
känna in vad andra menar och känner, vilket är grunden för att utveckla empati. Barn med 
neuropsykiatriska tillstånd har även svårigheter med de exekutiva funktionerna, där 
planering, strategier att se detaljer och helhet, impulsivitet, tids och rumsuppfattning blir 
annorlunda. I boken tas även språk, kommunikation och samspel upp och där talas om 
vikten att anpassa svårighetsgraden på sociala aktiviteter. När barn protesterar finns det en 
orsak till dess protester. Kan vi förstå orsakerna till protesterna kan vi förebygga många 
problem. Att gå in med ett positivt bemötande samtidigt som vi anpassar miljön och ger rätt 
hjälpmedel är av stor vikt och att hela tiden se och tänka nytt då man stöter på hinder. a.a. 

Läroplanen betonar att det är av stor vikt att personalen har förmåga att förstå och samspela 
tillsammans med barnen så barnen skapar sammanhang och mening utifrån deras 
erfarenheter och att barnens nyfikenhet och vilja och lust att lär uppmuntras. Att barnen 
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uppmuntras till utforskande och blir företagsamma. Att lek och fantasi är viktigt. 

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs…. Inget barn ska i 
förskolan utsättas för diskriminering (Lpfö 98, 2010,s.4). 

Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de 
egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis 
grundläggas och växa(a.a., s.5). 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar (a.a., s.5). 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 
initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens(a.a., s.6). 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga 
att tänka själva, handla, röra sig och lära sig (a.a., s.7). 

Läroplanen betonar att förskolan ska erbjuda en miljö som inspirerar till barnens egna planer 
och stimulera fantasin och kreativiteten både ute och inne.  Där dagen ska ha en harmonisk 
balans mellan dagsrytm och i en stimulerande miljö, anpassad till deras ålder och behov 
(Lpfö 98, 2010). 

Kinge (2000) tar upp att när man möter barn i behov av särskilt stöd är den egna empatiska 
inställningen viktig, där det kan bli nödvändigt att leta fram sin egen förstålelse till barnen 
vad de menar och vill förmedla. Empati kan vara ett verktyg till att skapa förståelse för att få 
en positiv effekt på barns utveckling. Även att det kräver en stor förståelse, uthållighet och 
engagemang till att leta sig fram till barnens vilja till att lära och att vara nyfiken till det. 
Kinge (2000)  beskriver att det egna arbetet blir lättare om man har en vetskap om den egna 
empatiska inställningen. Kinge (2000) beskriver att empatin är en viktig del i barns utveckling 
för sympati och medkänsla utvecklas där. Själva ordet empati betyder medkänsla, det 
innebär att kunna uppfatta andras känslor eller stämning utan att den egna värderingen tas 
med. Kinge (2000)  beskriver att när möten med barn i behov av särskilt stöd är det genom 
deras handlingar som de kommunicerar och talar om deras behov och stämningar. I den 
empatiska processen ingår det många olika funktioner som känslomässiga, kunskap sökande 
och testande det gör att både känslor och kunskap används i den empatiska processen som 
kommer till användning när mötet med barn i behov av särskilt stöd blir.   

3.2 Bryggan  
Bryggan startade sin verksamhet 2003 i ett samarbete med landstinget Gävleborg och 
kommunerna i västa Gästrikland vilket fungerar som remissinstans för barn där det finns 
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misstanke om neuropsykiatriska svårigheter. Den åldersgrupp Bryggan tar emot är barn i 
åldrarna 4-6 år men även yngre barn tas emot om det skulle behövas, då tidig upptäckt kan 
hjälpa barnets utveckling. Deras uppgift är att underlätta för barnet inför skolstart och 
därefter är det skolhälsan, skolans lärare/specialpedagoger, kuratorer och psykologer som 
tar vid om barnet fortfarande har behov av stöd. 

Bryggans team/arbetslag är sammansatt av specialpedagoger från varje kommun, 
sjuksköterska/samordnare, barnläkare, psykologer, sekreterare och kontaktpersoner vid 
socialtjänsten. Bryggans funktion är att hjälpa till med utredningar på de yngre barnen. 
Bryggan tar emot ca 50 barn varje år och det vanligaste är att de remitterats från 
barnavårdscentralen i samband med den skolförberedande hälsoundersökningen vid 5 års 
ålder om det skulle finnas behov av det. När Bryggan fått en remiss tar specialpedagogen 
den första kontakten med barnets föräldrar för ett möte och om föräldrarna önskar tar de 
kontakt med förskolan. Man har en diskussion kring barnet och när de är gjorda kallas barnet 
till Bryggan för ett läkarbesök, där får barnet göra olika tester som språkförståelse, fin och 
grovmotoriska övningar.  Det blir även ett föräldrasamtal där de fortsatta pedagogiska 
insatserna kring barnet diskuteras. Det är specialpedagogen som sedan har ansvaret för 
kontakten med lärare och har uppföljande samtal.  Specialpedagogen hjälper även till med 
att strukturera upp miljön där barnet vistas med t.ex. schema bilder, stödtecken om det 
skulle behöva hjälpmedel. Det finns även en psykolog som kan anlitas om behov finns och i 
sådana fall kallas alltid föräldrar till ett avslutande gemensamt samtal med barnläkare, 
specialpedagog och psykolog. Om det skulle behövas remitteras barnet vidare. Bryggans 
barnläkare har också rättighet att ge medicinering om det skulle behövas. Bryggan har även 
utbildningar för föräldrar och lärare som kommer i kontakt med barnen. Dessa utbildningar 
sker i grupp och är på tre tillfällen. Genom utbildningen får föräldrar och lärare verktyg som 
de kan använda i vardagen för att underlätta för barnets lärande. I utbildningen ingår även 
kunskap om olika diagnoser och hur de påverkar barnets utveckling och lärande. De som 
ansvarar för och håller i utbildningen är sjuksköterska och specialpedagoger.  

3.3 Funktionshinder i ett historiskt perspektiv  
Person (2007) och Brodin och Lindstrand (2004)  beskriver att specialpedagogisk forskning 
gått från att haft en mer renodlad handikappforskning som legat nära discipliner som 
medicin och psykologi där diagnoser och syndrom, med påföljande differentiering och 
exkludering varit framträdande, till att under senare år varit föremål för forskning där man 
kritiskt har granskat miljön och dess påverkan inom specialpedagogiken. Fokus har gått från 
att enbart varit individorienterat till att miljöforskningen har fått tagit stor plats. Där ses 
inkludering som en bättre lösning än exkludering. Persson (2007) nämner många forskare 
som belyst detta bl.a. Brantlinger forskare från USA som 1997 beskrev de två olika synsätten 
och vägvalen inom specialpedagogiken i en artikel i tidskriften Review of Educational 
Research. Andra forskare som Skrtic och Oakes (1985) förespråkade inkludering och visade 
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på de negativa följder som differentiering skapade. Som motpol växte sig 
exkluderingsanhängarna som anklagade inkluderingsförespråkarna att tänka mer på de 
ekonomiska besparingarna än på de pedagogiska effekterna. De fick starkt stöd av många 
lärare som upplevde de inkluderande klasserna mer svårarbetade. Clark, Dyson och Millward 
(1998) hävdar att den specialpedagogiska forskningen främst har haft på sin agenda att visa 
på hur bra skolorna har lyckats med inkludering och inte fokuserat på hur och vad barnen i 
den inkluderande verksamheten hamnat och fått ut av denna Persson (2007). 

Foucault (2008) talade om den dolda och den öppna maktens utövande och samhällets 
legitimitet att avgöra vad som är normalt och onormalt och på så vis vidmakthålla vad som 
är sanning och därigenom behålla makten. Han såg pedagogiken som en av samhällets 
maktredskap med dess sätt att leda med metoder och tekniker som syftar till att 
mänskligheten ska bli produktiv. Där är skolans uppgift att främja elevens utveckling och 
lärande till att bli drivande, aktiv och ansvarstagande för att bli produktiv och anpassad till 
samhällets behov på arbetsmarknaden. Skolan har en stödjande och handledande roll där 
lust till lärande borgar för produktivitet. Varje samhälle ser olika ut och därför är målen och 
sanningarna olika för dessa, där olika diskurser råder. I I-länderna är ekonomin ett viktigt 
medel att styra samhället med där var och en förväntas sträva efter att uppnå god inkomst 
och uppmuntras till konsumtion för sitt välmående och därigenom bidra till den ökade 
tillväxten. För allmänhetens bästa uppförs lagar som hjälper oss att göra rätt. Foucault 
liknade samhällets sätt att styra med att styra ett skepp. 

Förvisso betyder det att ta hand om skeppet och dess last. Men att ha hand om ett 
skepp innebär också att räkna med vindar, grund och stormar, det består i att 
åstadkomma en relation mellan sjömännen, som måste tas omhand, liksom skeppet 
och lasten, som måste föras säkert i hamn, och alla eventualiteter som vindar, grund, 
stormar och så vidare (Foucault, 2008,s. 191).  

Giddens har inspirerat dagens pedagogiska diskussioner. De nya perspektivens idéer 
angående uppfostran, utveckling och utbildning, kommer nu starkt i debatten på det 
pedagogiska området. Riktningen har gått mot ett bemötande av dagens moderna villkor där 
pedagogerna inte automatiskt ses som experter utan påverkas av ekonomiska 
förutsättningar m.m. ( Gytz Olesen, 2010). 

3.4 Yrkesrollen, vår uppgift 
Nordin- Hultman (2009) belyser i sin avhandling att även om vi strävar mot att se barnet i ett 
helhetsperspektiv tenderar vi att lägga problemen hos barnet. Författaren menar att det i 
stället är den pedagogiska miljön som bör ligga i fokus. Författaren anser att barns olikheter 
kräver en pedagogisk miljö där flera arbetssätt och möjligheter finns för att alla barn ska 
rymmas och utvecklas. Författaren tar upp att språket beskriver våra handlingar och den 
pedagogiska miljön. Föreställningar om vad barn normalt ska klara av och vad som är 
avvikande beskrivs. Dessa föreställningar syns i de pedagogiska material som erbjuds i 
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verksamheterna. Författaren belyser dagens ifrågasättande av kunskapssynen om det 
universella barnet som ska finnas där ute oberoende av kulturella föreställningar och 
därigenom hur vi ser på och tar hand om barn. Kunskapssynen har idag förflyttats från att 
fokusera på barnet till att flytta uppmärksamheten mot teorier och pedagogiska praktiker 
genom vilka barnen blir sedda. Trots en vilja att se till helheten påpekar författaren att 
individualiseringar av barnens sätt att vara dominerar, att barns handlingar förklaras genom 
de egenskaper och erfarenheter som barnen har med sig in i situationerna. Föremålet för 
observationerna är barnen och utvecklingsplaner och åtgärdsprogram fokuserar på barnen. 
Det är barnen som skall förändras och anpassas vilket gör det svårt att styra 
uppmärksamheten mot pedagogikens utformning. Den pedagogik barnen möter 
(dagsprogram, miljöer och aktiviteter) och dess påverkan ser man inte lika lätt till. 
Författaren klargör att om vi vill förstå varför barnen i förskolan idag uppfattas och beskrivs 
som de gör, så behöver vi undersöka de pedagogiska miljöer i vilka de handlar och synliggörs 
och vilka villkor för barns identitets- och subjektskapande som finns. Det finns studier som 
ger inblick i pedagogikens tids – och rumsliga regleringar. De ger bilder av förskolemiljön 
som överraskande strängt reglerad med stora krav på barns anpassning och ett litet 
utrymme för deras inflytande över tid och rum och aktiviteter. Trots formuleringar i teorin 
om en pedagogik för barns utveckling, blir det i praktiken ett slags ”anpassningspedagogik”. 
Nordin- Hultman (2009). Alla pedagogiska verksamheter är på något sätt reglerade i tid och 
rum. Denna ordning bestämmer var barnen ska vara – och inte vara – vid vissa tidpunkter 
och vilka material och aktivitetsmöjligheter de har tillgång till – och inte tillgång till. Den 
bestämmer inom vilka marginaler barnen ska söka sig till för dem intressanta material och 
aktiviteter. Därmed involverar regleringarna oundvikligen frågor om styrning och krav på 
barns anpassningsförmåga (a.a., 2009). I avhandlingen jämfördes de svenska förskolorna 
med de engelska förskolorna. Där framkom skillnader runt material, tid och rum.  

I den svenska förskolan fanns mycket förflyttningar mellan olika miljöer och olika aktiviteter 
som skulle ske på bestämda platser vid bestämda tidpunkter. Dessa s.k. 
”övergångssituationer” förutsatte i grunden en vuxenplanerad verksamhet. De uppdelade 
rummen och materialens indelning gör att aktivitetsmöjligheterna blir mycket beroende av 
en pedagogs närvaro och i hög grad bunden till planering. Det krävs en stor dos av barnets 
förmåga till anpassning och inordning. Som en följd av detta blev många aktiviteter och 
material otillgängliga för barnen under stora delar av dagen. a.a. Författaren menar att barns 
olikheter kräver en pedagogisk miljö där fler arbetssätt och möjligheter finns för att alla barn 
skall rymmas och utvecklas (Nordin-Hultman, 2009). 

Bygdeson - Larsson (2010) berör barns samspel i förskolan och avhandlingen har den talande 
titeln Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt. Där beskriver författaren en 
modell som utvecklats som kallas för Pedagogisk processreflektion. Modellen kan lärarna i 
verksamheten använda som verktyg i arbetet med att få en bättre förståelse vad som sker i 
samspelsprocesser och förutsättningar för samspel i barns lek. Författaren anser att 
förskolan har en viktig uppgift när det gäller att främja samspel och kommunikation.  Trots 
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att förskolans personal är vana vid att arbeta i arbetslag så hamnar lärarna många gånger i 
situationer där det snabbt ska tas beslut. Detta i en verksamhet där många saker pågår 
samtidigt och pockar på uppmärksamhet, vilket leder till att lärare i stressade situationer är 
hänvisad till sin ”tysta kunskap” och kan fatta beslut som bygger på onyanserade uppgifter. 
Där ser författaren en riskfaktor för barn med beteendeproblem då endast det yttre 
beteendena ofta ligger till grund för beslut och åtgärder. Barnens tankar, känslor och 
intentioner och föreställningsvärldar går många gånger förbi. När lärarens förhållningssätt 
och förmåga att endast ”se” brister hos barnet skapar det okoncentration och frustration i 
barngruppen där aggressivitet, konflikter eller passivitet bland barnen är vanligt. Pedagogisk 
processreflektion handlar om att lärarna tillsammans fortlöpande reflekterar över sina 
observationer av lek och samspelsprocesser samt deras erfarenheter av samspel med 
barnen. Detta görs tillsammans med en handledare. Med hjälp av pedagogisk 
processreflektion förflyttades lärarnas uppmärksamhet och tolkning av barnens lek och 
samspel från det yttre till att se de bakomliggande intentionerna vilket ledde till ett 
förändrat förhållningssätt och större medvetenhet i samspelssituationerna. Observationer, 
samtal och reflektioner omkring dessa gjorde att lärarna tillsammans fick en bredare och 
mer nyanserad bild av barngruppen och började se bakom de yttre beteendena och fick ett 
mer medvetet förhållningssätt i samspelet med barnen.  Vikten av att vara närvarande och 
vinsten med reflektioner runt lärarnas observationer blev tydlig då de gemensamma 
samtalen visade att lärarna såg olika saker och att bilden av barngruppen och de enskilda 
individerna breddades. Lärarnas medvetenhet utvecklade deras förhållningssätt gentemot 
barnen och kunde på ett bättre sätt bemöta dem och främja deras samspel. Verktyget 
Pedagogisk processreflektion resulterade i en verksamhet där barnen blev mer inkluderade 
(Bygdeson – Larsson, 2010). 

Jerlinder (2010) belyser i sin studie undersökt attityder till inkludering av elever med 
funktionsnedsättningar hos idrottslärare i några grundskolor. Studien lade tonvikten på 
möjligheterna till inkludering för dessa elever. Det framkom att även om inkludering var det 
som strävades efter upplevde idrottslärarna att målet med inkludering i praktiken var 
orealistiskt. Det är av stor vikt att idrottslärarna ser sin roll i arbetet med att ge eleverna 
möjlighet till att vara fysiskt aktiv och ge goda möjligheter till hälsa och livskvalitet inför 
framtiden för alla elever, då grundskolan under lång tid i lagar och planer ställt sig bakom att 
vara en skola för alla. Resultatet i studien överensstämmer med tidigare forskning där vikten 
av att ha kunskap om vad som påverkar lärarnas inställning till inkludering behöver belysas. I 
studien framkom faktorer som påverkar idrottslärarnas attityder till inkludering. Dessa var i 
vilken utsträckning tillgången till pedagogiska förutsättningar och dilemman som ingick i 
utbildningen till idrottslärare. Uppfattningar om hur den stress och tidsbrist inkluderande 
verksamhet påverkade lärarnas tid till övriga elever i klassen. Åsikterna där gick isär. Vikten 
av ledningens stöd att ge förutsättningar och resursen i arbetet med inkludering och att ge 
tillfällen till internutbildning i och runt inkluderingens förutsättningar. Det framkom även att 
yngre kvinnliga idrottslärare var något mer positivt inställda till inkludering. Även 
idrottslärare med tidigare erfarenheter av inkluderande undervisning i praktiken var något 
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mer positiv. För att i praktiken ge förutsättningar och leva upp till målet om en skola för alla 
och vända trenden där det idag syns en ökad inskrivning i särskolan, behövs stöd för detta 
ges via politisk policy, ledningsstöd, resurser och resursfördelning, nätverksmöjligheter m.m. 
som främjar tillgängligheten och attityderna för inkludering i praktiken. Författaren ger 
utifrån resultatet i sin studie förslag på åtgärder som anses främja inriktningen för 
inkludering. Dessa är att ge de blivande idrottslärarna möjlighet till praktisk erfarenhet av 
fysisk inkludering i sina studier. Stöd av kollegor, arbetslag och ledning. Anpassning av den 
fysiska miljön och fortbildning. 

3.5 Handledning 
Lauvås och Handal (2001) skriver om Lövlies praxistriangel som är en handledningsmodell i 
yrkeshandledning. Den beskrivs som en triangel i tre nivåer, handling, teoribaserande och 
etisk legitimering. De beskriver handling där handledaren observerar det som sker eller där 
det ska fattas snabba beslut i händelser där man inte kan rådfråga någon eller se efter i 
teoriböcker, det är magkänslan och fingertoppkänslan som avgör det är en tidspress.  De 
beskriver vidare om nivå två som är baserat på teorikunskap och sakkunskap. Den tredje 
nivån, den etiska, där man i yrkesverksamheten ska lägga en grund som gäller alla elever och 
anses vara den svåraste delen. Författarna anser att det är på tredje nivån som handledaren 
har den huvudsakliga uppgiften att leda de som får handledning. Det gäller att få dem att 
koppla ihop teoretiskkunskap, värderingar och egna erfarenheter med vardagen med de 
händelser som kan ske i vardagen. Det etiska är en viktig del eftersom den relaterar till 
människan och omgivningen och det är genom samspel och engagemang mening skapas.  

Författarna skriver vidare om praktisk yrkesteori.  De beskriver det som en blandning av de 
egna erfarenheter och kunskaper och andras kunskaper i praktiken och teoretisk med de 
värden som vi anser är viktiga. Författarna beskriver vidare att den praktiska yrkesteorin 
består till stor del av tyst kunskap.  Tyst kunskap eller tyst kompetens kan beskrivas som den 
egna kunskapen, föreställningar, värderingar, känslor, attityder och färdigheter. Det man har 
lärt sig genom erfarenheter den som kommer till användning i yrkeslivet när det kan bli 
snabba beslut som ska fattas. De menar att genom praktiskt arbete i den egna yrkesrollen 
skaffar man sig kunskap som vidare utvecklas genom erfarenheter som man kan reflektera 
till. Författarna anser såsom Lövlies att praktisk yrkesteori består av värderingar, 
erfarenheter och kunskap. De påpekar vidare att den praktiska yrkesteorin är baserad på de 
egna erfarenheterna, kunskap av andras erfarenheter och teoretisk kunskap men det utgör 
inte allt som ingår i yrkeskunskap som man får genom egna erfarenheter i det dagliga 
arbetet. 

 Kinge (2010) skriver i boken Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov vikten 
av att ge handledning till dem som möter barn i behov av särskilt stöd.  

Att utforska sitt eget reaktionssätt och hur ens egna omedvetna motiv påverkar 
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kommunikationen med barnet kan vara en både smärtsam och spännande uppgift..för 
att utveckla en förståelse för sig själv och barnet är systematiskthandledning en av de 
metoder att tillstå (Kinge, 2010, s. 100). 

Kinge (2010) anser att handledning ger kunskap om sitt eget sätt att reagera och olika sätt 
att kommunicera och bemöta barn i behov av särskilt stöd. Då utvecklas en förståelse för sig 
själv och sin empatiska förmåga. Med handledning krävs det lite av både de som får och ger 
handledning för att få den empatihöjande effekten. Det finns olika sätt att gå till väga för att 
nå dit med metod, teoretisk bakgrund, olika begrepp, mål och innehåll för att få den 
kunskapen.  Handledning bygger på olika förutsättningar på grund av olika grunder som t.ex. 
ansvarsförhållanden, tidsperspektiv och om den är frivillig eller obligatorisk. 

Kinge (2010) skriver om parallellprocesser som innebär att bemöta andra som man själv vill 
bli bemött. I den processen är relationen mellan lärare och elev viktig.  Den process i vilken 
individen hittar sin identitet har även den som handleder en viktig roll i hur han eller hon 
handleder. Kinge (2010) har i några studier visat vikten av lyhördhet som handledare, för att 
utveckla sin empatiska förmåga. För att kunna visa empati måste man själv ha blivit bemött 
empatiskt. De som är verksamma i yrkeslivet kan behöva ha handledning kontinuerligt i 
arbetet eller under en kortare period. Den personliga utvecklingen är en process som pågår 
under hela livet även den empatiska utvecklingen är en livslång process.  

Handledning är ett arbetsredskap som är nödvändigt när man möter barn i behov av särskilt 
stöd och kan ges enskilt eller i ett arbetslag. Handledning som verktyg är till för att sätta i 
gång processer som utvecklar de inre och yttre kompetenserna hos lärarna. Under 
handledning kan man bearbeta och ventilera både känslor och problem som uppkommer när 
man möter barn i behov av särskilt stöd. Förutsättningar skapas för att ta tillvara allas 
kunskap, att få en helhets bild av situationen och även få möjlighet att reflektera över 
händelser både yrkesmässigt och etiskt samt få stöd och bekräftelse. Under en handledning 
tas det upp olika saker som planering av åtgärder, rådgivning och praktisk pedagogisk 
anpassning. Handledningen bör ha struktur och ramar som följs i syfte att påverka den 
självutvecklingsprocess som eftersträvas. Det är viktigt att handledningen är kontinuerlig, 
avtalad i förväg och tidsbestämd och att den som handleds får tid till att bearbeta sina 
känslor och reaktioner och lär sig att förstå samspelet mellan sig själv och andra. 
Handledning har en avgörande betydelse i vilken läraren genom olika processer kommer till 
insikt om egna känslor, reaktioner och handlingar och genom att dessa processer bidrar till 
ökad förståelse varför barn reagerar och handlar som de gör i vissa situationer. Handledning 
kan även förebygga utbrändhet hos vuxna. Det har visat sig att handledning inom vårdande, 
pedagogiska och specialpedagogiska yrken har betydelse i det nära arbetet med barn och 
föräldrar. Läraren har en vårdande roll, ska vara professionell och i de möten som uppstår 
kunna använda empatisk förmåga (Kinge, 2010).  
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3.6 Utmaningar och hinder 
Gustavsson (2004) diskuterar delaktighet och dess grundläggande förutsättningar för alla 
individer. Från att känna gemenskap inom familjen till att känna samhörighet i samhället till 
att vara en del i ett sammanhang och ha ett gemensamt ansvar för något. På 60-talet 
började man se miljön som faktor vid konsekvenserna av funktionsnedsättningar. Vilka som 
blir funktionshindrade avgörs av hur samhället fördelar resurserna. Författaren menar att 
den formella delaktigheten såsom rätten till skola är det basala. Därefter tillkommer den 
informella delaktigheten som innebär att individen känner sig accepterad i det vardagliga 
samspelet. Där faktorer såsom kapacitet, tillfälle, vilja, avsikt och intresse spelar in. 
Delaktigheten kan se olika ut i olika domäner och påverkas av hur likvärdiga levnadsvillkoren 
är oberoende av funktionshinder. Samhällets ambition är ofta att anpassa och ge stöd så att 
individen har möjlighet till tillträde. Denna normaliseringsidé passar inte alla personer med 
utvecklingsstörning med ensamhet och isolering till följd, då man inte ser till den enskildes 
bedömning av behov. Delaktighet kännetecknas av att individen upplever att han eller hon 
är med och aktivt kan agera i en given situation. När omgivningen ser individens förmågor 
och styrkor, när olikheter ses som en tillgång och som berikande för mångfalden stärks och 
tränas samspel (Gustavsson, 2004).  

Hultén, Hultman, Eriksson (2007) menar att dagens välfärdssamhälle behöver medborgare 
som känner delaktighet och ansvar, tar egna initiativ och tänker kreativt och kritiskt. Det 
läggs stor vikt vid att kunna kommunicera och förmedla sig med omvärlden. Visionen är att 
olikheter tillför och inkludering och normalisering är ledord, som uttrycks t.ex. genom en 
skola för alla. Persson (2007), Brodin och Lindstrand (2004) efterfrågar en helhetssyn på 
barnet. Vad är individens problem och vad är miljörelaterade problem? De anser att om vi 
ska få en positiv och framåtsyftande skola i framtiden måste vi lyfta fram det positiva i 
variation och olikhet. När en inkludering har skett på djupet med en vidsynthet och en 
förståelse att det som är olika är berikande när det möts och att alla går stärkta ur sådana 
möten. Alla lärare måste för att komma runt problematiken med barn/elever i behov av 
särskilt stöd utgå från ett helhetligt betraktelsesätt. Utgå från elevens hela situation och 
utifrån detta sätt hitta lösningar. Persson (2007) anser att i en skola för alla ryms delaktighet 
och gemenskap i en inkluderad miljö.  

Nilholm (2006) hänvisar till Vislie(2003) som argumenterar för ett byte till inkludering istället 
för integrering, där inkludering står för att eleven inte bara är fysiskt närvarande utan 
delaktig på alla nivåer. Om visionen med inkludering i skolan och samhället lyckas resulterar 
det i att specialpedagogiken inte behövs, menar Nilholm som sammanfattar 
specialpedagogikens svårighet i skolan med beskrivningen: alla barn har rätt till samma sak 
samtidigt om hänsyn tas till att barn har olika behov.  

I Salamancadeklarationen från 1948 står det skrivet att varje människa har rätt till utbildning 
och vid 1990 års världskonferens om undervisning för alla bestämdes det att det skulle 
förnyas och säkerhetsställa den rättigheten för alla oberoende av individuella olikheter. 
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Under FN:s år 1993 formades de nya standardregler som innebar delaktighet och jämlikhet 
för människor med funktionshinder. Där betonar staterna vikten av att ge utbildning till 
personer med funktionshinder i en del av det allmänna utbildningsväsendet. De beskriver att 
genom det ökande intresset hos de olika regeringarna, kommuner, intresseorganisationer 
och föräldrar och de funktionshindrades egna organisationer förbättrade undervisningen för 
de elever i behov av särskilt stöd som ännu inte har fått det. I Salamanca skriver i 
deklarationen att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till en ordinarie skola och 
undervisning med en pedagogik som är anpassad efter deras behov som sätter barnet i 
centrum. De beskriver vidare att när deras ordinarie skolor har det integrerade tankesättet 
har det effektivaste sättet att förebygga och bekämpa diskremerande attityder. 

Salamanca belyser också att när man skapar en närmiljö som är välkommande för olikheter 
skapar det förståelse för olikheter och det skapar möjligheter till ett integrerande samhälle. 
Att skapa en skola för alla och utbildning som är behovsanpassad. De belyser även att alla 
regeringar i sina politiska riktlinjer prioriterar ett förbättrat utbildningssystem så det kan ta 
emot alla barn. Även att det ska arbeta efter att få en integrerad skola, att se till att det finns 
en stimulerande och lärande utbildningsmiljö för barn i behov av särskilt stöd. I 
handlingsramen i Salamancadeklarationen tar de upp att alla barn har rätt till utbildning 
oavsett vilket funktionsnedsättning man har. Barnen har rätt att uttryckligen säga sina 
önskemål om sin utbildning och att föräldrar har en given rätt att säga vad de vill att deras 
barn ska ha för utbildning efter deras barns behov. Salamanca menar att efter den 
handlingsram som de utformat ska innefatta alla barn utan hänsyn till deras olika 
förutsättningar. De menar vidare att många barn har under sin skoltid behov av särskild 
pedagogik för att lyckas i skolan och det är skolan skyldighet att tillgodose det behovet så att 
alla lyckas. De beskriver vidare att när det råder allt större enighet om att barn i behov av 
särskilt stöd ska ingå i det allmänna undervisningssystemet och att det ska vara en 
integrerad skola så står skolan för att de ska utforma en pedagogik som sätter barnet i 
centrum oavsett deras behov.  

Den integrerade skolan har en avgörande betydelse att ändra synen på diskriminerande 
attityder och att skapa en välkommande när miljö och att få alla att känna sig välkommen i 
samhället. Den pedagogik som används vid barn som är i behov av särskilt stöd passar alla 
barn. När den utgår från att alla lär sig saker olika och man ska anpassa inlärningen efter 
barnen och inte efter en förväg bestämd inlärning.  De menar att när man har en anpassad 
pedagogik efter barnens behov och sätter dem i centrum blir det även bra för samhället 
längre fram, när det kan minska utslagningen från undervisningen på sikt. De påpekar även 
att om det finns en pedagogik som är anpassad efter barnens behov kan man anpassa 
resurserna som finns. De menar att när det finns skolor som utgår från barnens behov och 
har dem i centrum ger det en bra utbildning och kunskap om människors olikheter och det 
skapar ett samhälle som accepterar alla människor. I deklarationen skrivs att all undervisning 
ska vara gemensam oberoende vilka svårigheter eleven har eller olikheter. Skolorna ska 
anpassas efter eleven och det ska finnas utrymme för olika inlärningsmetoder och 
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inlärningstempo. Barnen i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver på ett effektivt 
sätt med rätt pedagogisk inlärningsmetod. Salamanca skriver om de flexibla kursplanerna 
som innebär att de ska anpassas efter barnens behov och skolan ska kunna erbjuda 
alternativ till de olika förutsättningar eleverna har, att det ska finnas stöd i skolan till de 
elever som behöver och att man anpassar kursplanen efter det. De metoder som används i 
skolan ska utmana barnen och eleverna till lärande och erfarenheter så att de motiveras till 
att vilja lära sig mer. Salamanca påpekar även att lärarna har en viktig roll i undervisningen 
då de ska hålla lusten till lärande till liv både i klassrummet och utanför det. De belyser att 
ett problem är att barn i behov av särskilt stöd kan sakna bra förebilder och menar att 
barnen behöver en växlande miljö med olika förebilder med både de som har och inte har 
ett funktionshinder, för att få olika utmaningar. De påpekar även vikten av stöd utifrån i 
form av olika instanser som rådgivande lärare, skolpsykologer, logopeder och 
arbetsterapeuter att de bör ha ett samarbete på lokal nivå. De belyser att det har varit bra 
för att få ett samarbete och engagemang i samhället. Salamanca menar även att de områden 
som behöver prioriteras är integreringen av barn i behov av särskilt stöd där detta finns med 
i utvecklingsplanerna och att når större framgångar om man prioriterar 
förskoleundervisningen för att stärka de yngre barnen till lärande (Salamancadeklarationen, 
2006). 

Handikappombudsmannen (2002) belyser att utbildning är en mänsklig rättighet. Den 
svenska handikappolitiken harmonierar med FN:s standardregel om människor med 
funktionsnedsättningar. I Sverige har vi en skollagstiftning som är en skyldighetslagstiftning.  
Det ger skolans huvudman skyldighet att slå vakt om människans okränkbarhet och 
individens frihet och integrering, vilket har betydelse för skyldigheter gentemot barn i behov 
av särkilt stöd. Skyldigheten är inte i juridisk mening en rättighet. Rektorns beslut om 
åtgärder kan därför inte bli föremål för överprövning. Barnkonventionen talar för att 
utbildning ska ges utifrån en grund av lika möjligheter där barnen har rätt till kunskap och 
personlig utveckling (a.a. s.2). Skolverket har kunnat konstatera att stöd och insatser minskat 
medan antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat och tendenser mot ökad segregering 
finns. Handikappombudsmannen anser att tillgängligheten för elever som har 
funktionsnedsättning måste fungera om inkludering ska vara möjlig och en skola för alla ska 
kunna gälla.  
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet av undersökningen. Vilken metod som valts för att 
besvara frågeställningen. Varför den metoden valts och vad den innebär. Här beskrivs 
urvalet av respondenter och hur undersökningen genomförts med intervjuer, transkribering 
och analys. De etiska ställningstagandena beaktas och avsnittet avslutas med en analys av 
datamaterialets bearbetning.  

4.1 Kvalitativ metod 
I denna studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med samordnare och 
specialpedagog inom Bryggans verksamhet och lärare i verksamheten där det finns barn i 
behov av särskilt stöd. Valet av kvalitativ metod med halvstrukturerade frågor kändes 
naturligt då det gav respondenterna möjlighet att besvara frågorna utifrån sin 
yrkeskompetens och där möjlighet gavs att fördjupa sig i frågorna då svarsalternativen inte 
var fasta men ändå gav vägledning och fungerade som ett stöd att förhålla sig till gentemot 
området som avsågs i studien. Detta kändes viktigt för oss då vi strävade efter att få en bred 
bild av respondenternas situation och tankar omkring ämnet. I enlighet med Bell (2009) var 
det viktigt att respondenternas konfidentialitet bevarades och vi var noga med att 
utformningen var sådan att respondenterna förblev anonyma. Även tillvägagångssättet och 
metodvalet stämmer väl överens med syftet med studien och anser att reliabiliteten därför 
är god och ska kunna upprepas med liknande resultat under lika förutsättningar i enlighet 
med Bell (2009). Validiteten är på grund av studiens metodval och omfattning svårare att 
bekräfta men vi anser att då frågeställningarna i denna studie svarar väl mot syftet anser vi 
att dessa är tillförlitliga och giltiga, detta i enlighet med Bell (2009).  Avsikten med studien 
och valet av metod stämmer väl överens med Trost (2010) som förordar kvalitativa studier 
då det handlar om att förstå resonemang och hitta handlingsmönster. Vald metod har i hög 
grad samband med studiens syfte och den verksamhet som kritiskt ska granskas. Strävan är 
att studien ska ge en så korrekt och tillförlitlig bild som möjligt. Genom att intervjua olika 
professioner inom olika verksamhetsområden belyser vi således helheten med strävan att 
hitta den röda tråden och känna igen mönster. Valet av metod är därigenom kopplat till vårt 
syfte i studien som handlar om att undersöka hur lärare anser att barn i behov av särskilt 
stöd handledning/guidning i sin verksamhet och vilka förutsättningar till utveckling och 
lärande lärarna uttrycker att det finns. Detta har betydelse då valet av metod enlig Hulten 
(2007) är en avgörande faktor för resultatet i studien och dess trovärdighet, tillförlitlighet, 
översättningsbarhet och kritiska granskning. 

4.2 Urval 
För att få en helhetsbild valde vi att intervjua representanter från de olika professionerna 
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som arbetar inom Bryggans verksamhet i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, och skola. 
Vi valde att intervjua en samordare och en specialpedagog vid Bryggan.  För att deltagandet 
för respondenterna i valda verksamheter skulle känna frihet att berätta och beskriva sin 
situation förutsättningslöst medan anonymiteten gentemot oss bibehölls fick vi hjälp av 
Bryggan med att nå olika respondenter. Vi intervjuade en förskollärare inom förskolan, en 
fritidspedagog inom skolbarnsomsorg och grundskola, och en förskolelärare inom 
förskoleklass och grundskollärare i årskurs 1-2.  

4.3 Genomförande 
I detta avsnitt redovisas genomförandet av datainsamlingen, transkriberingarna och 
analysen av datamaterialet. 

4.3.1 Intervjuer 

Vi började med att ta kontakt med Bryggans samordnare och specialpedagog och fick en 
förstahandsinformation om det var möjligt att genomföra denna studie och om intresse 
fanns att delta. Det blev positiv respons och vi skickade därefter ut ett missiv som förklarade 
vad vi avsåg med studien, dess villkor, respondenternas rättigheter och en förfrågan om 
deltagande via mail. De två första intervjuerna bokades snabbt och väl där fick vi oväntad 
hjälp med förmedlingen av resterande respondenter där eventuellt känsliga frågor vid 
intervjutillfällena blev opersonliga då anonymiteten runt barnen säkerställdes. 
Respondenterna i skolbarnsomsorg, förskola, förskoleklass och grundskola representerades 
av förskollärare, grundskollärare och fritidspedagog och tillsammans med samordnare och 
specialpedagog bidrog de med en helhetsbild om hur Bryggans verksamhet är uppbyggd och 
fungerar utifrån respektive respondents synvinkel och profession. Intervjuerna genomfördes 
av oss båda tillsammans för att vara två som sett och hört samma sak. Intervjuerna spelades 
in med en diktafon, efter att vi försäkrat oss om att det kändes bra för respondenten. På det 
viset kunde vi koncentrera oss på samtalet. Vi hade gjort i ordning halvstrukturerade frågor 
och följdfrågor som vi i stort följde, med tillägg och små utvikningar beroende på 
respondenternas svar. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på respondentens 
arbetsplats i den miljö de kände trygghet, med väl tilltagen men begränsad tid (ca en timme) 
så att inte någon av oss skulle känna tidspress. Intervjuerna avslutades med att vi tackade 
respondenterna för deras medverkan. Intervjuerna transkriberades därefter. 

4.3.2 Transkribering 

Efter att intervjuerna var avklarade transkriberades de vilket delades upp mellan oss. Dessa 
skrevs ner ordagrant men nonsensord, skratt och pauser utelämnades. Sedan skrevs 
intervjuerna ut så att det lättare gick att få en överblick av materialet. Efter det började vi 
bearbeta materialet. 
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4.3.3 Analys 

Efter transkriberingen började vi bearbeta materialet. Först lästes transkriberingarna igenom 
fler gånger enskilt av oss båda för att få en helhetsbild av materialet.  När vi tillsammans 
tittade på materialet framkom fem teman som blev relevanta från intervjuerna. Runt dessa 
teman byggdes resultatdelen upp. Det som hade anknytning till vårt syfte från de olika 
intervjuerna delades upp i dessa fem teman med olika färger och kopierades över till 
separata dokument, så att varje tema blev för sig och på så vis överskådligt och bilden av de 
olika professionerna kom fram. Därefter sammanställdes de olika temana i textform i form 
av beskrivande berättelser. Frågorna hur Bryggans arbete märks och fungerar i de olika 
verksamheterna och vad de olika verksamheterna har för behov och önskemål skrevs ned. 
Citat från intervjuerna som belyste texten togs även med.   

4.4 Etik  
All medverkan grundar sig på frivillighet och respondenterna har i förväg via ett missiv 
delgivits information om innehåll och syfte med studien och sin egen del i denna. Där har 
berörda respondenter informerats om sin rätt till att avsäga sig sitt deltagande/medverkan i 
studien före, under och efter intervjun. Vid visat intresse har ytterligare mail och 
telefonkontakt tagits, där tid och plats för intervjun valts av respondenterna. Syftet med det 
insamlade materialet från intervjuerna med de enskilda respondenterna har används enbart 
i forskningssyfte och alla uppgifter bevaras inlåst i arkivskåp på arbetsplatsen en tid och 
kommer därefter konfiskeras. Det har varit av största vikt att utformningen varit sådan att 
respondenterna förblivit anonyma. Därmed är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllt i enlighet med Vetenskapsrådets 
rekommendationer (2002). 
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5 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas syftet som var att undersöka hur barn i behov av särskilt stöd 
bemöts i sin verksamhet och vilka förutsättningar till utveckling och lärande det finns. 
Frågorna hur och vad besvaras i 5 olika teman. Se avsnittet analys. Respondenterna 
redovisas genom sin profession för att belysa de olika förutsättningarna och uppdragen de 
har. De fem teman som kodats fram är 

• Handledning 

• Tid 

• Samverkan 

• Roll 

• Miljö 

5.1 Handledning 
Samordnaren får sin handledning utav läkaren i Bryggan och när Bryggan teamet träffas där 
de tar upp olika ärenden. Hon anser att den handledningen är tillräcklig. Specialpedagogen 
beskriver att hon får sin handledning i Brygganteamet även sin vidare utbildning får hon 
genom Bryggan. Hon beskriver i sin roll som specialpedagog inom förskolan att hon ger 
handledning till personal inom verksamheten och gör observationer ute på fältet upp till 
förskoleklass. 

Och det gäller väl tidigt att man hittar strategier så man kan lotsa de här barnen sedan 
in i förskoleklassen och in i skolan. Att man ger dem verktyg. 

Förskollärare i förskoleverksamheten beskriver att när specialpedagogen fanns i huset hade 
de ett nära samarbete och att de fick en otrolig respons och det gjorde att de som 
pedagoger växte och kunde utmana barnen som hade särskilda behov ännu mer. Hon 
påpekade att det var en förmån att ha dem på plats. Hon beskriver nu att 
specialpedagogerna verkar ha mycket att göra och det gör att de känns frånvarande men när 
de träffas får de bra hjälp och handledning i de frågor de tar upp. Under hösten har hela 
arbetslaget fått utbildning i Bryggan om neuropsykiatriska sjukdomar och att det har varit 
givande när alla har fått samma grund att arbeta vidare på. 

För det suger ju ur avdelningen dem här barnen de tar mycket energi och får man 
utbildning så kan det ge kraften tillbaka. 

Hon beskriver vidare att de har barnkonferenser där de diskuterar verksamheten och om de 
t.ex. har en åtgärdsplan på något barn där är även specialpedagogen närvarande, men det är 
för liten tid till det när det är mycket man vill göra. Hon menar vidare att det är för lång tid 
mellan de olika samtalen och träffarna de ska ske snabbare anser hon. Fritidspedagogen 
beskriver att de har fått handledning av specialpedagogen och skolpsykologen regelbundet 
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ca med 6 veckors mellan rum. Specialpedagogen har kommit med tips och råd vad de kan 
göra. Nu har de börjat med socialträning och hur de ska komma vidare i verksamheten. Hon 
påpekar att handledningen sker mest under skoltid men skulle de behöva under 
skolbarnomsorgstiden skulle det inte vara något hinder för dem att få det. Förskolläraren i 
förskoleklassen och läraren i grundskolan beskriver att de har gått på magkänsla och egna 
erfarenheter i möten med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen har kommit på 
besök en till två gånger i veckan och har även gjort observationer. Hon har talat om att de 
ska fortsätta jobba som de har gjort i klasserna. De har även varit på utbildning i Bryggan och 
fått information vad Bryggan gör och vad de är till för. De anser sig inte ha fått någon hjälp 
från Bryggan i deras arbete. 

Samordnaren och specialpedagogen har ingen handledning i Bryggan men de tycker att de 
borde ha det. Specialpedagogen skulle vilja ha handledning i svåra samtal med föräldrar, få 
en diskussion kring det hur man gör och påfyllnad i hur man gör när man möter dessa 
föräldrar. Förskolläraren i förskoleverksamheten påpekar att det behövs mer tid av 
specialpedagogen ute i verksamheten för att se behoven och få verktyg för att kunna arbeta 
vidare och att ha en dialog och bekräftelse i det hon gör är bra och reflektions tid och mer 
bra böcker att läsa. Hon anser att alla som arbetar med barn med särskilda behov ska ha 
handledning. 

Alla som arbetar som har barn med dem behoven ska ha och ta emot handledning. 

Fritidspedagogen påpekar att alla som berörs av barn i behov av särskilt stöd ska ha 
handledning, hela arbetslaget. Förskolläraren i förskoleklass och grundskolläraren beskriver 
att de önskar att specialpedagogen kunde observera i klasserna och mer råd hur de kan göra 
och kunna sitta ner och ha en dialog vad man kan göra med någon som har mer erfarenhet 
få mer metoder hur man kan göra. Även att det skulle vara bra med en resurs till i klasserna. 

5.2 Tid 
Samordnaren beskriver sin tjänst inom Bryggan som en del av sin tjänst. Bryggan har 12 
läkartimmar i månaden. Besök av barn och föräldrar prioriteras i första hand. För att deras 
verksamhet ska utvecklas och de ska ha tid för utbildning och olika diskussioner om barn 
som är inom verksamheten eller ligger på remiss så har de en Bryggandag. Det är många 
barn i kö till Bryggan så den dagen får lägre prioritet då de inte har extra personal och 
barnen prioriteras. Specialpedagogen beskriver att Bryggan är en del av hennes tjänst och 
den tiden kan hon disponera med stor frihet var hon lägger sin tid inom Bryggans 
verksamhet. Men hon kan känna sig ensam ibland. Fritidspedagogen känner att tiden inte 
räcker till det verksamheten behöver då det är stora barngrupper. De barn som kräver 
mycket får mest tid men även då har man känslan av att det inte är tillräckligt. 
Fritidspedagogen och grundskolläraren tog upp problematiken runt att verksamheter 
förväntar sig resultat av åtgärder direkt och när det inte sker så byter man åtgärd i stället för 
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att ge den påbörjade åtgärden tid att landa och se resultat på längre sikt utan man jäktar på. 
Förskoleläraren i förskoleverksamheten lyfter upp med att när det är stora barngrupper är 
det svårt att hinna med och räcka till. Förskolläraren i förskoleverksamheten anser att man 
bara räcker till här och nu. I den stressande arbetsmiljön där många beslut ska tas snabbt 
hänger det väldigt mycket på den enskilda personalen. Hon påpekar att det är många barn 
man behöver prata om på kort tid. Förskolläraren i förskoleverksamheten menar vidare att 
hon måste lyssna på, ta in och ge barnet tid. Förskoleläraren i förskoleklass och 
grundskolläraren i årskurs 1-2 lyfter upp att man måste ta sig tid att även se de tysta barnen. 
Både förskolläraren i förskoleklass och grundskolläraren påpekar också vikten av att hitta tid 
att prata med varandra i en verksamhet där det finns flera barn i behov av särskilt stöd. 
Tiden att prata och diskutera verksamheten är begränsad lärarna gör det de ska men hinner 
inte diskutera genom det som har hänt under dagen, vilket ses som ett stort hinder.  

Samordnaren önskar att få mer tid till Bryggansverksamhet och även mer läkartid eftersom 
det finns många barn som väntar på utredning och de vill fånga upp barnen tidigt. Även en 
önskan om att kunna utvidga verksamheten till att inkludera föräldrar till utredning om det 
skulle finnas behov av det. Det finns många barn i behov av särkilt stöd och det är lång 
väntetid till Bryggan och en heltidstjänst i Bryggan skulle vara önskvärd anser 
specialpedagogen. Detta för att hinna med att stödja barnen, föräldrar och pedagoger som 
möter barnen. Förskolläraren i förskoleverksamheten anser att tiden till att möta barnen och 
ge dem den tid de behöver är knapp och de önskar att det fanns mer resurser för att ge 
barnen det de behöver och möta dem där de är. Även tid till att kunna sitta ner, reflektera 
och dokumentera om de barn som är i behov av särskilt stöd. När tiden finns att kunna sitta 
ner i arbetslaget och diskutera och reflektera och delge varandra når man snabbare resultat 
vilket gagnar barns utveckling och lärande. Men även tid till att läsa aktuell litteratur för att 
förbättra sin kunskap saknas. Fritidspedagogen önskar att det fanns möjlighet att kunna sitta 
ner med hela arbetslaget att planera verksamheten men tiden räcker inte till. Önskemål att 
tiden fanns för att diskutera små detaljer som skulle förbättra verksamheten för de barn som 
är i behov av särskilt stöd. Tiden är viktigt att den finns såväl som handledning vid åtgärder 
och att man ger åtgärden tid till att ge resultat. 

5.3 Samverkan 
Samordnaren såg styrkan i samverkan mellan alla professioner. Att få den vida synen och 
känna styrkan i laget och ta vara på varandras kompetenser. Har specialpedagogerna och 
hon funderingar förmedlas de vidare till läkaren. Det kan röra sig om frågor om det 
medicinska samt funderingar om psykologutredning och remittering mm. 

Så bollar vi nya idéer så jag nej jag tänker inte så mycket hinder, nej. Och 
specialpedagogerna har sådant, de är så inarbetade på sina förskolor, alltså det är, jag 
tycker det flyter, så. 

Den stora utmaningen för lärarna som arbetar med barnet är att hitta former. Och att 
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verksamhetsansvariga rektorer tar sitt ansvarar. De som arbetar med barnen behöver 
resurser och stöd av varandra men också från ledningen. Ibland möter man föräldrar som 
inte vill och då är det så, det här är frivilligt. Det handlar om att skapa förtroende till 
föräldrar så de är öppen för att ta emot hjälp. Att man öppnar dörrar och lyssnar in vad 
föräldrar och lärare önskar och har för funderingar. Samordnaren anser att ett väl 
fungerande team är viktigt och att det är högt i tak. Där olika professioner kan bolla tankar 
tillsammans i frågor som dyker upp och ta hjälp av varandra. Hon anser att de har ett 
fungerande team idag och att man tar vara på varandras kompetens och förmedlar den till 
föräldrarna och lärarna i verksamheterna. Styrkan ser hon i att lärare och föräldrar 
samarbetar med specialpedagogerna i teamet, att det erbjuds fortbildning för lärare och 
föräldrautbildningar och att man har olika roller. Vid sista återbesöket på Bryggan brukar 
man bjuda in den mottagande ansvarspedagogen för en överföring där man förmedlar 
kunskapen runt Bryggans och den nuvarande verksamhetens arbete med och runt barnet, 
vilket specialpedagogerna sköter. Ansvarspedagogen har sedan ett ansvar till 
skolbarnsomsorgen och vidarebefordrar information runt det berörda barnet.  

Specialpedagogen berättade att hennes stöd gentemot lärarna kan se väldigt olika ut från 
fall till fall beroende på barnets, föräldrarnas och lärarnas behov och önskemål. När 
föräldrarna gett sitt samtycke angående hennes samarbete med förskolan och skolan så 
påbörjas hennes samverkan med dem, där hon reflekterar tillbaka till lärarna vad som sagts 
på möten inne på Bryggan. Hon gör observationer och finns som ett stöd och bollplank för 
lärarna i deras arbete runt barnet och barngruppen, med åtgärder och arbetssätt. Vikten av 
regelbundna tidiga insatser betonades där man tillsammans samverkar runt barnen, vilket 
gagnar dem.  

Och det är ju så Bryggan ska ju vara som ett filter om man säger så då för, inför BUP 
eller HAB, vi är ett filter som sållar ut de här barnen som vi kanske kan hjälpa på ett 
mycket tidigt stadium för att sedan kanske inte behöva komma till BUP när man går i 
årskurs 4-5 utan då har vi redan sett dem här nere.  

Hon lyfte upp att förskolan inte är bortskämd med att ha personer utifrån som kommer och 
tittar på deras verksamhet, så de blir väldigt glada när man kommer och tycker att det är 
bra.  

Jag upplever att jag blir väl mottagen när jag väl kommer. Och vi har bra diskussioner 
och det är fruktbara samtal tycker jag.  

I förskolan har lärarna arbetat länge i arbetslag och är vana att prata med varandra. I skolan 
var det länge ett motstånd till att specialpedagogen skulle komma in i verksamheten. Var 
och en ansvarade för sin klass och ensamarbete var vanligt. De var misstänksamma och 
undrade vad specialpedagogen skulle titta på. Skolan var inte van att jobba i arbetslag. Det 
var ett helt skepp att vända. Specialpedagogen betonar att föräldrarna är glada och positiva 
och hon har bra samarbete med dem och de ofta har samma syn på situationen. Har man 
föräldrarna med sig är halva jobbet gjort, men utan deras samverkan kommer man ingen 
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vart. Som specialpedagog finns hon med som representant från Bryggan från det då att 
remissen kommer in till dem, genom förskoletiden och upp till förskoleklass. Där lämnar hon 
över hur Bryggan tänkt och sett för framgång, skrivna åtgärdsprogrammen och utredningar 
mm. Vid övergången till årskurs 1 tar skolhälsovården över. Då överlämnas även information 
till den specialpedagog eller den speciallärare som finns på skolan. Specialpedagogen på 
Bryggan har ingen erfarenhet av överlämning till skolbarnsomsorgen men ser det som en 
naturlig sak om så önskas. 

Specialpedagogen lyfter upp att finns barn där man trots insatser inte når förväntat resultat. 
Där klargör hon vikten av samverkan för en positiv utveckling, där både Socialtjänsten, 
Bryggan, förskolan, grundskolan och Barn och ungdomspsykiatrin är aktörer som samverkar 
kring barnet och familjen. Hon ser att det är ganska långt dit men att det förekommer. I de 
fall där den ena föräldern tycker att det är bra att Bryggan blir inkopplad och den andre inte 
anser det, krävs det ofta många samtal med föräldrarna, vilket försvårar att på ett smidigt 
sätt enas om åtgärd. Specialpedagogen betonar också vikten av att skolbarnsomsorgen har 
en fungerande arena och roll. Samordnaren lyfte också upp mötet med föräldrar som inte 
vill och att man då inte kan göra något eftersom Bryggans stöd är frivilligt.  

Förskolläraren inom förskoleverksamheten ansåg att alla barn var inkluderade. Tillfällen med 
extra behov löstes med extra personal. En förskollärare hade huvudansvaret för kontakt och 
samtal gentemot föräldrarna, för tydligare och enklare kontakt, men runt arbetet med 
barnen tänkte och arbetade de tillsammans. Hon tog upp vikten av att vara ett arbetslag 
som tar gemensamt ansvar då resultat och framsteg blir bättre och går fortare.  Hon tog 
också upp vikten av att ha en god föräldrakontakt vilket underlättar i arbetet med att stärka 
barnet och vikten av att se det barnet kan och inte se barnet som ett problem.  

Enligt fritidspedagogen arbetade hon i ett bra arbetslag, där de pratade och jämkade. Hon 
var inte med i grundskollärarens planering över huvudtaget, utan hakade på det som var 
planerat av läraren och behövde inte veta i detalj vad som skulle göras. Arbetslaget hade fått 
förstärkning av en högskoleutbildad resurs till klassen. Fritidspedagogen ansåg att det var 
lång väntetidtid vid behov av utredningar hos BUP där köerna är långa. Hon lyfte upp vikten 
av ett gemensamt ansvar gentemot barngruppen då är det bra om lärarna har ett bra 
förhållande till alla barn. Vidare trodde fritidspedagogen att det kunde vara negativt att 
binda upp sig för mycket på ett barn utan det är bättre att lärarna kan lösa av varandra, 
något som hon menade fungerade bra. Hon ansåg inkludering av barn i behov av särskilt 
stöd alltid prioriterades och upplevde att barnens vistelse i gruppen till varje pris 
eftersträvades. Fritidspedagogen hade ingen erfarenhet av information vid övergångar. Hon 
upplevde att fritidspedagogernas arbete på fritidshemmet fungerade bra trots att de 
prioriterades till skolan under del av eftermiddagarna. Hon ansåg att det berodde på att de 
arbetat länge tillsammans och därför blivit ett samprat och inarbetat arbetslag som hade 
ganska lika syn på barnen. Detta gjorde dem mindre sårbara på skolbarnsomsorgen då de 
prioriterades till grundskolan även under eftermiddagen och det faktum att de bara 
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periodvis behövde tänka runt barn med speciella behov vid skolbarnsomsorgen, där det 
viktiga var att som lärare finnas i barnens närhet. 

Förskolläraren i förskoleklass och grundskolläraren i årskurs 1-2 beskrev ett fall där barnet 
hamnat mellan stolarna och att överlämning därför haltat. De berättade att 
specialpedagogen ca 2 gånger i veckan kom och observerade och gav respons men att de 
önskade mer utbyte med henne men tyckte ändå att de hade ett bra samarbete med 
specialpedagogen. De betonade vikten av fritidshemmet som en arena där barnen tränar 
konflikthantering och där leken är av stor vikt då många barn har svårigheter med kontakten 
i leken med de andra barnen. Förskolläraren i sexårsverksamheten och läraren i grundskolan 
anser att de kan påverka och lägga resurserna där det behövs och har därför valt att 
prioritera de lägre åldrarna. De lyfte fram att de har ett tätt samarbete på skolan och såg 
fördelar med att förskoleklass och årskurs 1-2 arbetade tillsammans där barn och all berörd 
personal på skolan kände samma tillhörighet. Styrkan var den gemensamma samsynen och 
tryggheten detta gav. De tog upp att man ibland kan man lägga ner för mycket tid på de 
barnen i behov av särskilt stöd och inte se alla elever lika mycket. Utmaningarna menade de 
var att få in alla barn i gruppen. Överlämningar hade de på våren men upplevde att 
förskoleverksamheten inte delgav tillräckligt med väsentliga uppgifter men visste att 
förskolans sekretess kunde vara avgörande för de upplevda informationsbristerna. 

Förskolläraren på förskolan efterlyste respons om hur det går för barnen när de lämnar 
förskolan. Hon önskade mer reflektions tid i arbetslaget då hon annars ansåg att det i mångt 
och mycket var upp till den enskilde läraren och efterlyste också mer dokumentationstid.  
Förskolläraren på förskolan önskade även mer kontakt och samarbete med Bryggan och då i 
första hand specialpedagogen. Att de kom ut på förskolan och profilerade sig, då hon trodde 
att mer samarbete dem emellan dels skulle ge en tydligare inblick i Bryggans arbete och att 
deras samverkan skulle gagna barnen. Fritidspedagogen efterlyste hjälp med hur man 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd och att det vore önskvärt med ett mer gemensamt 
arbete där man pratade ihop sig över professionerna. Hon efterlyste handledning för alla 
som var berörda runt dessa barn och mer information från Bryggan om sådan är tillgänglig i 
syfte att underlätta för det enskilda barnet. Förskoleläraren i sexårsklassen och läraren i 
grundskolan lyfte fram behovet av att specialpedagogen kom och observerade i klassrummet 
för att ge respons och konstruktiv kritik om ledarskap m.m. De efterlyste också bättre 
övergångar. 

5.4 Roll 
Samordnaren ser sitt uppdrag i Bryggan att vara den länk mellan de olika verksamheterna 
som behöver kontaktas och till föräldrar. Samordnaren beskriver att hon samlar in de 
remisser som kommer in från BVC och tittar igenom dem, tar in de dokument och 
journalkopior som behövs. Bedömer om det behövs en psykologbedömning via 
mödravårdpsykologerna. Fungerar som länk mellan de olika verksamheterna som berörs 
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såsom Habiliteringen, Barn och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten inför en utredning. 
Hon samordnar att kallelser skickas ut i rätt tid till föräldrarna och har även enskilda samtal 
med dem. Samordnaren fördelar också arbetet mellan de olika specialpedagogerna som är 
ute på fältet. Ser till att hålla i utbildningar till föräldrar och lärare i verksamheten. Är med i 
ronderna som de har med läkare och specialpedagoger där de barn som befinner sig i 
verksamheten diskuteras. 

Specialpedagogen inom Bryggan beskriver att hon är länken mellan förskolan, Bryggan och 
föräldrar. När det kommer in en remiss träffas samordnaren på Bryggan och 
specialpedagogen och går igenom den information som finns.  Sedan tar de kontakt med 
föräldrar och lärarna förskolan för enskilda samtal. De frågar även föräldrarna om 
specialpedagogen får besöka barnet på förskolan. Hon handleder personalen på förskolan 
kring barnet och gör observationer, handleder och stöttar föräldrarna. Är med på ronderna 
på Bryggan där man går igenom de barn som är aktuella och ansvarar även dokumentation 
kring barnen. Förskolläraren i förskoleverksamheten beskriver att varje framsteg som barnen 
gör är så enormt stora och den glädje hon känner då hon vet att hon har gjort ett bra jobb är 
värt väldigt mycket. Hon påpekar vikten av att barnen bara får vara och få tid till att leka och 
får leka ostört med så få brytpunkter som möjligt. Hon anser att de arbetar inkluderande då 
de ser till att alla barn är med på tåget och berättar i barngruppen att en del kamrater 
behöver deras hjälp i leken och för att få vara med. På det viset blir barnen delaktiga och 
känner sig behövda. Fritidspedagogen beskrev sig som en personal som arbetade där det 
mest stöd och resurser behövs och det är behoven i verksamheten som styr var hon behövs. 
Hon beskrev sin yrkesroll som flexibel och med oregelbundna arbetsuppgifter. Hon upplevde 
att hon fått en assistentroll, en resursperson under förmiddagarna. Hon belyser då att 
hennes arbete i skolan tar tid från fritidshemstiden. Men menar också att: 

 Skulle jag reta upp mig på det så skulle jag inte fixa att jobba tror jag. 

Förskolläraren i förskoleklass och grundskolläraren i årskurs 1-2 lyfte fram att synsättet på 
det egna arbetet i verksamheten och på barn i behov av särskilt stöd påverkar sättet man 
arbetar på och vilken roll man får. Förskoleläraren i förskoleklass och grundskolläraren i 
årskurs 1-2   lyfte fram vikten av att vara lyhörd och sträva efter att väcka lusten till lärande 
hos barnen. Förskoleläraren i förskoleklass och grundskolläraren i årskurs 1-2  beskriver att 
man måste slå knut på sig själva för att räcka till och att använda sig av sin fingertoppskänsla. 
Fritidspedagogen beskriver sin arbetssituation med dubbla roller.  

5.5 Miljö 
Samordnaren beskriver att Bryggans verksamhet har stor frihet. Möjligheterna att påverka 
arbetssättet är stort. Där bollas nya idéer och ändras på saker och förnyelse sker.  Ett arbete 
som ständigt pågår med stor frihet där man tittar på vad som fungerar, vilka moment som 
ska tas bort och vad som kan förnyas med bättre metoder m.m. Naturligtvis finns 
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ekonomiska begränsningar och de kan inte växa hur de vill. Men hon ser inga hinder i saker 
och ting utan ser mer möjligheter och har inställningen att om ett arbetssätt inte fungerar, 
provar de något nytt. 

Utmaningen det är väl verkligen att man hittar styrkorna hos barnet. Och det brukar ju 
vara lätt att hitta styrkorna, men också att man ser sårbarheten. Vad är just det här 
barnets sårbarhet, svårighet? Att man kan bena upp liksom och hitta, nämen det här 
barnet behöver det och det och de.  

Hon förtydligar att det är ytterst få barn som inte ska vara i sin barngrupp. Barnen ska finnas 
i sin grupp och få sina individuella förutsättningar tillgodosedda där. Barn med sårbarhet 
klarar väldigt mycket med rätt pedagogik och förhållningssätt. Samordaren poängterar att 
tidig upptäckt gör stor skillnad och om man får rätt förutsättningar tidigt. Hon ser vikten av 
en tidig kartläggning där man lyfter styrkorna och låter dessa styrkor blomma. Men att man 
även hittar barnens sårbarhet, så att man tidigt kan ge dem rätt resurser. 

Att man faktiskt med positiva glasögon tittar och ser, att vi gör det, och man måste 
tänka vad har vi för avsikt när vi gör någonting. Är det för att hjälpa eller stjälpa?  

Det är viktigt att stötta och jobba med pedagogik som passar det barnet. Vidare beskriver 
hon arbetet i att möta människor med tuff problematik samt arbetsamt och tufft, men som 
samtidigt ger otroligt mycket glädje. Där ser hon styrkan i Bryggans arbetsteam där man tar 
vara på varandras professioner och kunskaper, så att man inte står ensam. Att man 
tillsammans drar i rätt trådar, när man hamnar i situationer. Hon lyfter fram 
specialpedagogernas professionalitet och deras inarbetade arbetssätt med bra 
överlämningar. Det är viktigt att barnen inte kommer som ett oskrivet blad och lärarna står 
där och undrar vad som händer. Men erkänner att de ibland hamnar där även om det är 
sällsynt. Hon ser skolbarnsomsorgen som den verksamhet där det kan bli mest jobbigt, då 
barnens energi tagit slut för dagen. 

Specialpedagogens uppgift är att prata med föräldrarna och lärarna i förskolan för att få en 
bild av barnet och sedan gör hon en pedagogisk kartläggning. Hennes erfarenheter är att 
lärarna i stort ute i verksamheterna är duktiga att se de barn som behöver något extra och 
att de har en rätt känsla inför dem. Magkänslan är rätt även om de inte kan sätta ord för det 
som upplevs annorlunda och att de är på rätt väg. Hon beskriver sitt arbete som 
specialpedagog som att man går in i en grupp med ett helikopter perspektiv och kommer in 
med nya ögon i en annan grupp och ser andra kollisioner och sociala mönster. Att titta på 
miljön i verksamheten och hjälpa till med handledning till lärarna samt att stötta och delta i 
diskussioner. Stötta personalen omkring barnen och göra observationer.  

Utmaningen är ju att se, för att det ska vara rättvist så kanske det måste vara orättvist. 
De här barnen kanske måste få göra andra saker som inte de andra barnen får göra, 
för att de över huvud taget ska ha en chans att vara på samma plan, det är nog så. 

Specialpedagogens erfarenheter är att barn har lättare än vuxna att ta in och acceptera 
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olikheter bara de får en förklaring. Vuxna tänker mer på rättviseaspekten. Specialpedagogen 
anser att det är viktigt att alla ska kunna medverka på sina villkor. För att kunna klara av att 
vara med i en samling eller någon aktivitet krävs koncentration. Att man är delaktig men 
ändå får utlopp för det man inte klarar. Att vara inkluderad, man blir jämbördig med de 
andra, klarar lika mycket fast på sitt sätt. Hon lyfter fram att Bryggans verksamhet och 
arbetssätt är lite unikt med dess tidiga insatser och poängterar att alla säger ju att tidiga 
insatser det är det enda rätta. Specialpedagogen lyfter upp svårigheterna kring bedömning 
men att hon inte anser det som en bedömning att se ett annorlunda behov. Men märker att 
alla förskolor är väldigt försiktig med att bedöma. Risken anser hon är om man tror att allting 
är bedömning då kan man inte göra någonting. Då blir man handlingsförlamad. Läroplanen 
talar klart om att man ska bedöma verksamheten och gruppen som helhet.  

Specialpedagogen anser att om man skulle ha en heltidstjänst i vilken arbetet endast handlar 
om barn som är inskrivna i Bryggans verksamhet skulle de kanske kunna arbeta på ett helt 
annat sätt i samverkan med förskolan. Samordnaren ser ett behov av att utöka Bryggans 
verksamhet då de inte vill ställa barnen på tillväxt, utan hitta dem tidigt, vilket är något som 
de undersöker och lyfter upp vikten av tidig upptäckt. 

Förskolläraren inom förskoleverksamheten beskrev en vardag med stor barngrupp och få 
lärare med många intryck för barnen, där föräldrar och vikarier som kommer och går. 
Förskolläraren menade att barn idag har otroligt stort bekräftelse behov. De syns och hörs 
för att få uppmärksamhet. Därför arbetade deras förskola mycket med känslor, att våga 
uttrycka sig, uppträda och visa sina känslor och hon beskrev en aktiv barngrupp. Vidare 
beskrev hon arbetet med att ändra om rummen hela tiden efter barngruppens behov och 
intressen där vikten av att alla barn har samma förutsättningar och möjligheter till tid och 
material. Hon påpekade miljöns vikt och att vi kan göra ännu mer. Hon klargjorde att det är 
viktigt att lyssna på, känna in och ge barnet tid. Hon förordade blandade åldrar där man kan 
lära sig utav sina kamrater på ett annat sätt. Yngre barn lär sig av de äldre och de äldre får en 
större respekt för de yngre och de hjälper varandra. En vidare åldersram, blandade åldrar, 
möjliggör att barnen mognadsmässigt kan vara en i gruppen utan att bli utpekad oberoende 
av ålder.  

Fritidspedagogen beskrev att en del barn fungerar bättre om de inte är med hela stora 
gruppen hela dagen. Hon beskrev ett arbetssätt där de gick undan med en mindre grupp, ca 
3-4 barn. Då det inte är lätt att sätta sig in om man har barn som har ett utåtagerande sätt 
och vad man ska ta för roll. Den kända invanda personalen tagit de svårare bitarna eftersom 
de resonerade att det tar tid att få barnens förtroende, som är en sak man måste förtjäna. 
De barn som inte har stora behov av stöd tenderar att glömmas eller hamna i ett vakuum 
när resurserna och åtgärderna går till de mer akut behövande. Många barn behöver hjälp 
när det gäller kamratskap vilket inte är så lätt alla gånger, då intresset till umgänge inte 
automatiskt finns hos alla. Man behöver alltid social träning tillsammans med andra även om 
man inte behöver vara så många samtidigt. Visst ska läraren tänka att barnet ska vara en i 
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gruppen men det ska inte vara på bekostnad av att alla i hela gruppen blir oroliga. 
Fritidspedagogen menar att man kan tänka annorlunda och att man delar den stora gruppen 
i mindre grupper. Hennes kompetens som fritidspedagog prioriteras under förmiddagarna 
då det är skoltid men tycker samtidigt att bekymren inte är lika stora på eftermiddagarna då 
det är skolbarnsomsorgstid. Där upplever hon att de periodvis behöver tänka på de barn 
som behöver extra stöd. Det viktiga är att finnas i närheten och uppmuntra barn som är 
oroliga och se till att de får något att göra. På fritidshemmet så är ju alla inkluderade anser 
hon. 

Förskolläraren i förskoleklassen och grundskolläraren i årskurs 1-2 som arbetar tillsammans 
talade om ramar och rutiners vikt, som alla är betjänta av men speciellt barn i behov av 
särskilt stöd, för att få en klar struktur. De tog upp pedagogiska verktyg som bilder, 
belöningssystem och betydelsen av att alltid ligga steget före. De påtalade att barn, när de 
får en förklaring till varför det kan vara olika har lätt till förståelse och det upplevs inte 
orättvist utan att det måste få vara olika. De tog även upp den viktiga sociala kontakten och 
träningen av denna, där fritidshemmet hade en viktig funktion. De såg en fördel med att 
jobba med flera åldrar i en klass då de kunde hjälpa varandra. De pratade om fördelen med 
att vara en liten skola där man ser alla elever och ansåg att skolan i sig i sin litenhet, där alla 
känner alla, skapade trygghet. De poängterade vikten av att behålla lusten, nyfikenheten och 
glädjen hos barnen.  De påtalade att viss undervisning inte passar alla barn och betonade 
vikten av användandet av olika metoder. Inkludering ansåg de vara när barnen känner 
känslan av att vara en del av gruppen oberoende av olikheter och annorlundaskap och 
menade att hur lärarna är och arbetar är avgörande för hur detta ska lyckas. Det handlar om 
att acceptera varandra för varandras olikheter. Vi är inte lika och vi kommer aldrig bli lika. 

För en individ är ju inte den andra lik riktigt lik liksom. Det finns inga mallar 
man kan ta gör så här så blir bra . Det tror jag inte.  

Förskolläraren inom förskoleverksamheten ansåg att barn idag kräver större utrymme och 
att barn behöver bli sedda mer idag än vad det var tidigare. Hon efterlyste större 
personaltäthet så att man kan jobba mer med socialt bemötande och de sociala koderna 
med barnen och kunna dela in dem i mindre grupper där barnen kan få förutsättningar och 
utrymme att leka klart. Budgeten räcker precis till papper och pennor men hon önskar det 
fanns mer möjligheter till vattenlek och skapande som är mer utmanande och storskalig lek.  
Att kunna utmana miljön ute på gården med vatten och att dela in gården i flera rum, då hon 
ser att barnen har behov av egenvrår och det är svårt att finna på en stor öppen gård. 
Samma gäller inne. Fritidspedagogen tog upp behovet av att man gör positiva saker med 
barnen så att de behåller känslan av att de kan och att de andra barnen ser fler sidor av sina 
kamrater, då en del barn upplevs negativt och är på gränsen till att straffa ut sig. Hon 
önskade att man hade mer resurser till att hinna hjälpa dem som inte kan koderna hur man 
fungerar socialt. Förskolläraren i förskoleklassen och grundskolläraren i årskurs 1-2 lyfte 
behovet av fler vuxna i verksamheten. 
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6  Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion om resultatet som framkommit via datamaterialets tolkning 
och analys. Valet av metod diskuteras och avsnittet avslutas med en slutdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 
För att tydliggöra vår resultatdiskussion använder vi oss av samma teman som under 
resultatkapitlet. 

6.1.1 Handledning   

Samordnaren och specialpedagogen på Bryggan ansåg att styrkan bestod i att de ingick i ett 
väl fungerande team där de olika professionerna tillförde och berikade varandras arbeten 
och därigenom sätta barnet i centrum och välkomna olikheter något som Salamanca (2006) 
belyser. De såg sina ronder som sin handledning. De hade inte någon extern handledning 
vilket var något de efterlyste. Specialpedagogen önskade främst handledning i svåra samtal 
med föräldrar där vi anser att handledning runt empatifrågor underlättar vid svåra samtal 
något Kinge (2010) påpekar. Förskolläraren i förskoleverksamheten gav uttryck för ett behov 
av mer samarbete och handledning med specialpedagogerna och menade att 
specialpedagogerna var en större hjälp och tillgång när de fanns i huset. Lauvås och Handal 
(2001) och Bygdeson–Larsson (2010) tar upp vikten av kontinuerlig handledning. 
Förskolläraren beskrev utbildningen från Bryggan som berikande för verksamheten och 
arbetslaget vilket gynnade samsynen och val av arbetsmetod. Detta gav en gemensam grund 
att arbeta utifrån, som annars kan få konsekvenser för barnens medverkan i verksamheten 
på ett jämbördigt sätt om pedagogerna brister i sitt arbetssätt menar Heilskov Elvén (2009). 
Fritidspedagogen beskriver regelbunden handledning av specialpedagogen från Bryggan 
gällande verksamheten under skoltid, men att hon inte såg några hinder för handledning 
även under skolbarnsomsorgstiden om detta skulle önskas. Förskolläraren i förskoleklassen 
och grundskolläraren i årskurs 1-2 beskriver att de får handledning av Bryggan men att de 
efterfrågar mer konkret handledning och respons därifrån och såg även behovet av mer 
resurser i verksamheten vilket Bygdeson – Larsson (2010) och Lauvås och Handal(2001) 
betonar.  

6.1.2 Tid 

Lärarna i studien anser att tiden till att få en väl fungerande verksamhet för barn i behov av 
särskilt stöd är knapp då det är stora barngrupper och få personal vilket ger en stressad 
arbetsmiljö. Vi ser att lärarna har en stor arbetsbörda och skyldighet gentemot läroplanen 
Lpfö 98 (2010) där tiden till att ge barnen en harmonisk dagsrytm, främja utveckling och 
självständigheten är uppdraget. Då kan det vara svårt att hinna se alla barn och deras 
intensioner något som Bygdeson – Larsson (2010) lyfter upp där lärarnas tysta kunskap ligger 
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till grund för onyanserade beslut. Tidsbristen som gör att lärarna känner att de inte räcker till 
alla barn och upplever att de tysta barnen inte alltid blir sedda anser vi tyder på att förutom 
att hitta tid till reflektion behöver lärarna ändra den pedagogiska verksamheten där tid, rum 
och miljöaspekter kan harmonera på ett bättre sätt för att möjliggöra inkludering för alla 
något som Salamanca (2006) och Nordin – Hultman (2009) belyser. Lärarna i undersökningen 
påpekar att tiden att diskutera, reflektera och dokumentera vad som hänt under dagen är en 
bristvara. Kinge (2010) och Bygdeson – Larsson (2010) tar upp vikten av att tillvarata alla 
lärares och arbetslagets gemensamma kunskap som har stor betydelse för åtgärder i den 
pedagogiska planeringen. Lärarna i undersökningen påpekar att tiden till påbörjade åtgärder 
inte ges tillräckligt med tid så att resultat kan påvisas medan Heilskov Elvén (2009) och 
Antonovsky (2009) menar att man måste utgå från barnens förmågor och anpassa 
verksamheten därefter och se till styrkorna. Samordnarrollen i Bryggan är bara en del av 
hennes tjänst och det är endast 12 läkartimmar i månaden knuten till Bryggans verksamhet 
varför utbildningar och barn prioriteras. Specialpedagogen hade även hon bara en del av sin 
tjänst knuten till Bryggans verksamhet men ansåg att hon inom den ramen hade stor frihet 
att utforma sin del i denna. Samordnaren uttryckte önskemål om mer tid inom Bryggan för 
att kunna möta fler barn tidigare.  

6.1.3 Samverkan 

Samordnaren beskrev styrkan i samverkan mellan professioner att arbeta i fungerande team 
och kunna bolla tankar tillsammans för att hitta former. Salamanca (2006), 
Handikappombudsmannen (2002) och Heilskov Elvén (2009) belyser vikten av samverkan för 
att tillsammans se och tillrättalägga barnens miljö och kunna bemöta dem efter deras 
förutsättningar. Samordnaren tog även upp vikten av att ha stöd och tillgång till resurser och 
möjlighet till fortbildning från Bryggan och ledningen. Vi anser att Bryggans fortbildningar 
och handledningsstöd behöver utökas och tydliggöras ute hos de mottagande 
verksamheterna. Vi anser även att ledningen behöver ta ett större ansvar vad det gäller tid 
till reflektion och utbildning något Jerlinder (2010) kommer fram till i sina studier då det 
främjar lärarnas inställning till inkluderade verksamhet. Samordnaren betonade att Bryggans 
verksamhet är frivillig och att man är lyhörd till önskemål och funderingar från föräldrar och 
personal. Samordnaren beskrev övergångarna till skolan där mottagande ansvarspedagog 
delgavs information för att vidarebefordra den till skolbarnsomsorgen. Specialpedagogens 
samverkan med lärarna kunde se väldigt olika ut utifrån olika behov och önskemål där hon 
hade en reflekterande roll, observerade och var bollplank i lärarnas arbete i verksamheten. 
Hennes erfarenheter var att förskolan har erfarenhet av att arbeta i arbetslag och menade 
att de hade ett bra sammanbete med samsyn runt barnen, där också föräldrarna hade en 
viktig del. Bygdeson – Larsson (2010) och Lauvås och Handal(2001)  lyfter upp vikten av att få 
en nyanserad och gemensam bild få tillgång till reflektion i arbetslaget för att på bästa sätt 
bemöta barn i behov av särskilt stöd och inte vara hänvisad till sin tysta kunskap vilket 
Gerland och Aspeflo (2009) och Heilskov Elvén (2009) betonar vikten av. Vi anser att det 
finns ett stort behov av detta då det främjar barns utveckling. Specialpedagogen beskrev 
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övergångarna där information, åtgärder, utredningar m.m. vidarebefordrades till 
mottagande lärare dock inte till skolbarnsomsorgen om inte det önskades. Specialpedagogen 
betonande vikten av att vara ett arbetslag där samverkan mellan de olika professionernas 
verksamheter fungerade kring de berörda barnen. Hon lyfte också upp skolbarnsomsorgens 
vikt som verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Förskolläraren ansåg att alla barn var 
inkluderade i förskoleverksamheten vilket Person. (2007) och Brodin och Lindstrand (2004) 
förespråkar.  Förskolläraren belyste vikten av gemensamt ansvar och fungerande arbetslag 
som ser till barnets förmågor och inte som ett problem, för att nå resultat och framsteg, 
men efterlyste respons vid överlämning. Även dokumentationstid och utökat samarbete 
med Bryggans specialpedagog önskades. Fritidspedagogen beskrev sig arbeta i ett bra 
arbetslag men då hon inte var med vid planeringar gällande innehåll och utformning under 
skoltid anser vi att hennes kompetens inte till fullo togs tillvara. Fritidspedagogen efterlyste 
också mer gemensam planeringstid och tid till reflektion och dokumentation tillsammans i 
arbetslaget och efterlyste handledning för alla som var berörda av dessa barn. Heilskov Elvén 
(2009), Bygdeson – Larsson (2010) och Lauvås och Handal (2001) betonar allas ansvar och 
möjlighet till samverkan då det främjar arbetslaget och barns utveckling. Hon bekräftade att 
hon som fritidspedagog inte har någon erfarenhet av överlämningar från Bryggan. 
Fritidspedagogen upplevde att barn i behov av särskilt stöd till varje pris skulle inkluderas i 
gruppen. Vi anser att detta är ett uttryck för en form av exkludering vilket inte går i linje med 
en skola för alla som utrycks i styrdokument Lpfö 98 (2010), Person (2007) och Brodin och 
Lindstrand (2004). Vi anser att detta kan överbryggas om alla i arbetslaget får mer tid 
tillsammans vad det gäller planering, utvärdering och reflektion där de kan hitta former som 
främjar inkludering. Fritidspedagogen beskrev att trots att hon under del av eftermiddagarna 
arbetade i skolan ansåg hon att skolbarnsomsorgen fungerade bra. Mycket på grund av att 
deras arbetslag var väl inarbetat och hade gemensam värdegrund. Förskolläraren i 
sexårsklassen och grundskolläraren i årskurs 1-2 beskrev att de hade ett bra samarbete med 
specialpedagogen men efterlyste mer respons. De anser att de har goda möjligheter att 
påverka och prioritera resurserna där de behövs och såg styrkan i samsyn och tätt samarbete 
med kollegorna. Utmaningen var att få in alla barn i gruppen så att alla känner sig delaktiga i 
den miljö de vistas i vilket Salamanca (2006), Handikappombudsmannen (2002) och 
Gustavsson (2004) belyser. De upplevde att förskolans sekretess försvårade vid 
överlämningar och önskade bättre övergångar. 

6.1.4 Roll  

Samordnaren beskrev en tydlig samordnarroll där hon var länken mellan de olika 
verksamheterna. Hon fördelade arbetet och samlade in de olika uppgifterna som behövdes 
från de olika instanserna och ansvarade för utbildningarna inom Bryggan. Samordnaren har 
en nyckelroll då det gäller att tillgodose behoven för barn i behov av särskilt stöd i enlighet 
med Salamanca (2006) och Handikappombudsmannen (2002). Även specialpedagogen 
beskrev en tydlig roll och hade som sin uppgift att vara länken mellan Bryggan, föräldrarna 
och de berörda verksamheterna. Hennes uppgift var att handleda lärarna och göra 
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observationer kring barnen i behov av särskilt stöd och barnguppen vilket Bygdeson – 
Larsson (2010) och Lauvås och Handal (2001) tar upp vikten av.  Lärarna ute i 
verksamheterna beskrev indirekt deras roller genom beskrivningar av deras 
arbetssituationer och tankar runt detta. Förskollärarna och läraren i grundskolan beskrev en 
tydligare roll där ansvarsfördelningen och delaktigheten i arbetslaget var en självklarhet 
medans fritidspedagogen ansåg att hennes roll var dubbel då hon under skoltid hade en 
assistentroll och inte var delaktig i arbetslagets planering, medan under skolbarnsomsorgstid 
beskrev en tydligare fritidspedagogroll. Gustavsson (2004) klargör vikten av att vara delaktig 
grundar sig på gemenskap, samhörighet och sammanhang vilket ett fungerande arbetslag 
kännetecknas av.  

6.1.5 Miljö  

Samordnaren beskriver en stor frihet att kunna påverka sitt sätt att arbeta som hela tiden 
behöver vidareutvecklas. En utmaning hon trivdes med och såg som något positivt, även om 
det ibland var arbetsamt att möta människor med svårigheter. Samordnaren nämnde 
begränsningar som t.ex. ekonomiska ramar som gjorde att Bryggan inte kunde växa och 
utveckla verksamheten fritt. Hon ansåg att det viktigaste var att hitta styrkorna hos barnen i 
behov av särskilt stöd men även se till sårbarheten och att tidig upptäckt var viktigt, för att 
snabbt sätta in rätt resurser för att främja deras utveckling något vi anser är av största vikt 
för att barn ska må bra och utvecklas som något som Heilskov Elvén (2009) klargör. 
Samordnaren tog upp vikten av att vara ett arbetslag med olika professioner som hjälpte 
varandra och dra i rätt trådar och lyfte fram specialpedagogernas professionalitet vid 
arbetssätt och överlämningar runt Bryggans barn. Specialpedagogen uttryckte att lärarna i 
verksamheterna har stor erfarenhet och kunskap att se barn i behov av särskilt stöd och att 
specialpedagogen har med sin pedagogiska kartläggning stora möjligheter att tillrättalägga 
miljön och de pedagogiska förutsättningarna de enskilda barnen behöver, Heilskov Elvén 
(2009). Lärarnas tysta kunskap och förförståelse hjälper specialpedagogen i hennes 
handledning runt Bryggans barn men Bygdeson – Larsson (2010) och Lauvås och Handal 
(2001) tar up vikten av att samtala och reflektera tillsammans i arbetslaget för att vidga 
seendet och förståelsen runt barnen och samspelet i barngruppen, något som vi anser att 
verksamheterna behöver prioritera. Även specialpedagogen tog upp vikten av teamet i 
Bryggan och det stöd hon fick genom denna. Förskolläraren i förskoleverksamheten tryckte 
på konsekvenserna av de stora barngrupperna och brist på lärartäthet, vilket enligt henne 
tog sig uttryck i en orolig barngrupp där hon ansåg att barn av idag har ett stort 
bekräftelsebehov och kontaktsökande överlag. Hon ansåg det vara viktigt att se och möta 
barnen i deras behov. Förskolläraren förordade åldersblandade barngrupper, då hon ansåg 
att barnen i en sådan organisation hade större möjlighet att utvecklas i sin takt utan att falla 
utanför ramarna där Foucault (2008) och Gytz Olsen (2010) talar om samhällets och 
pedagogikens styrning som maktredskap men att dagens pedagoger inte automatiskt äger 
sanningen och det normala. Hon lyfte upp ekonomins begränsningar, men önskade utveckla 
den inre och yttre fysiska miljön med rum i rummen för att främja barns utveckling med en 
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utmanande miljö något Nordin – Hultman (2009) beskriver. Förskolläraren i förskoleklass och 
grundskolläraren i årskurs 1-2 lyfte upp miljöns betydelse av ramar, rutiner, tydlig struktur 
och pedagogiska verktyg som bilder m.m. för att ge stöd och förutsättningar till utveckling 
och lärande för barn i behov av särskilt stöd. Vikten av träning av den sociala kontakten 
lyftes upp och skolbarnsomsorgens viktiga funktion där. Gerland och Aspeflo (2009) och 
Heilskov Elvén (2009) belyser detta. Då ingen metod fungerar för alla betonade 
förskolläraren i förskoleklass och grundskolläraren i årskurs 1-2 vikten av att erbjuda olika 
arbetssätt och vikten av att utmana barnens nyfikenhet, lust och glädje till lärande. Nordin – 
Hultman (2009) och Vygotskij (1995) betonar vikten av detta. Fördelen med att vara en liten 
skola där samarbete och samsyn på barnen fanns ansåg de underlättade intensionerna i 
arbetet för en skola för alla där olikheter accepteras. Detta klargör Salamanca (2006).  

6.2 Metoddiskussion.  
Det kändes naturligt att välja kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som metod då syftet 
med vår studie var att undersöka hur lärare anser att barn som behöver extra stöd får detta 
och vilka förutsättningar till utveckling och lärande som ges. Intervjufrågorna formulerades 
så att det stämde överens med syftet även att de var formulerade på sådant sätt att de inte 
kunde svara enbart ja eller nej, då kan det bli mer uttömmande svar. möjlighet att Bryggans 
personal ställde sig positiv till medverkan från början och erbjöd sig att hjälpa till med att få 
kontakt med respondenterna. Detta sparade tid för oss eftersom fokus direkt kunde läggas 
på att forma intervjufrågor och ökade även vår möjlighet att ställa frågor till respondenterna 
och veta att svaren inte blev maskerade på grund av sekretess utan att respondenterna 
kände sig fri att svara. Vi är medvetna om att Bryggan hade möjlighet att styra urvalet av 
respondenter men anser att intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt att 
respondenternas svar inte färgades och det faktum att respondenterna var spridda över 
länet. Vi fick snart kontakt med respondenterna och tid och plats för intervjuerna bokades 
snabbt. Vår ovana som intervjuare märktes snart då det var svårt att hålla sig till 
frågeställningarna och innehållet i intervjuerna tog små utflykter, men vi upplever ändå att vi 
höll oss inom området. Intervjuerna spelades in med diktafon vilket gjorde att vi kunde 
koncentrera oss på respondenterna. Vartefter intervjuerna genomfördes kände vi oss mer 
säkra i rollen som intervjuare och det var både intressant och givande. Vi gjorde intervjuerna 
tillsammans vilket var både ett stöd i situationen och en styrka då vi var två som hört och 
varit med om samma situation vilket underlättade vid analys och diskussionsförfarandet då 
vi kunde återkomma till och jämföra erfarenheterna av intervjuerna. Vi inser även att vi kan 
ha blivit färgade och mindre kritiska då vi var två som hade samma upplevelse av 
intervjutillfällen. Även om vi var två och respondenten var ensam blev det lugna intervjuer i 
en avspänd miljö där alla kände sig bekväma med situationen. och vi upplevde inte att 
respondenten kände sig trängd, något vi medvetet sökt motarbeta genom att låta 
respondenten välja tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på 
respektive respondenters arbetsplatser. Transkriberingarna delade vi upp mellan oss men 
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dessa tog ändå tid och materialet blev digert. Tack vare noggrant nedtecknade 
transkriberingar var det lätt att knyta an till erfarenheterna och upplevelserna från 
intervjuerna och detta sammantaget gav mer tyngd åt studien än om de bara skulle ha 
baserats på anteckningar. Efter att vi läst igenom transkriberingarna utkristalliserades fem 
teman vilka låg nära verksamheternas vardag. Runt dessa byggde vi sedan upp vårt resultat. 
De olika transkriberingarna sorterades under dessa teman, frågorna vad och hur hjälpte oss 
att plocka ut det väsentliga för att ge svar på studiens syfte. De olika stegen i processen med 
att sortera och plocka ut de väsentliga svaren på frågeställningarna i analysförfarandet har 
varit lärorikt och det har varit intressant att se resultatet framträda och bli tydligt. 
Reliabiliteten i studien blir dock något begränsad då datamaterialet är tolkat och speglat av 
oss. 

6.3 Slutdiskussion 
Likheter vi funnit i studien är att tid är en bristvara. Där lärarna saknar utrymme för att 
pedagogiskt bemöta och ge barnen tid i de stora barngrupperna där det finns många barn i 
behov av särskilt stöd. Det framkom också ett utökat behov av att sitta ner i arbetslaget och 
reflektera och dokumentera verksamheten för att på bästa sätt bemöta alla barn. Även 
handledning och utbildning efterlystes. Alla respondenter ansåg att de förordade inkludering 
men att det förekom inslag av exkludering. Skillnader i tydlighet i rollerna framkom också. 
Bryggans personal var tydlig i sina professioner och kunde utnyttja varandras kompetenser. 
Det framkom att fritidspedagogen var svävande i sin roll då det ansågs att fritidspedagogen 
blev en resurstillgång där vi anser att fritidspedagogens kompetens inte togs tillvara då 
fritidspedagogen inte deltog aktivt i vare sig planeringar eller handledning som rörde 
skolansverksamhet vilket fritidspedagogen efterlyste. Skillnader vi funnit runt tid är att 
skolans verksamhet prioriterades vilket gör att skolbarnsomsorgen får stå tillbaka då 
fritidspedagogen behövs i skolans verksamhet för de elever som är i behov av särskilt stöd.   
Styrkor som lyftes upp i studien var de fördelar de olika professionerna i Bryggan gav och 
den verksamhet de bedriver med att stödja personalen i sitt arbete att främja utveckling och 
lärande för barn i behov av särskilt stöd. Utmaningar som framkom var att hitta former och 
olika metoder för att stödja lärarna i verksamheterna, såsom handledning och reflektion. Det 
viktiga är att se till det positiva hos barnen och att utforma en verksamhet där utrymme för 
kreativitet, nyfikenhet, fantasi och lust att lära finns där alla barn och speciellt barn i behov 
av särskilt stöd blir sedda med alla sina förmågor i en inkluderande miljö. En av 
respondenterna förde en diskussion runt behovet av att utmana med en spännande och 
kreativ miljö för att stärka barnet och främja barns utveckling, lek och lärande vilket vi anser 
är viktigt för att bemöta alla barns olika behov. Då grundtanken med Bryggan är en bra 
plattform för berörda familjer och verksamheter med god kunskap och förståelse för dessa 
barn och deras förutsättningar. För att bättre nå ut med sin kunskap och sina verktyg behövs 
resurser i form av tid och pengar, då även möjligheter till tydligare profilering ges något som 
efterfrågades ute i verksamheterna. 
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Vi anser att syftet i vår studie som var att undersöka hur lärare anser att barn som behöver 
extra stöd får detta och vilka förutsättningar till utveckling och lärande som ges besvarades. 
Lärarna ansåg att de kunde utforma den egna verksamheten och ta emot och bemöta 
barn/elever i behov av särskilt stöd. De gav uttryck för ett ökat behov av detta i form av 
handledning, resurser och tid till reflektion och samtal. De ansåg att de arbetade 
inkluderande och beskrev vikten av Bryggans kompetens och hjälp med arbetssätt/verktyg i 
arbetet med att möta alla olika individers behov. De beskrev skilda erfarenheter av 
övergångar där det kunde påvisas förbättringar.  

Vi tycker att det har varit en givande och lärorik studie och ser fram emot vidare skolgång 
inom specialpedagogiken där vi ser att behov finns och det är för oss ett intressant och 
givande område, då vi dagligen möter barn i behov av särskilt stöd.  
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8 Bilagor 

Intervju frågor 
1. Vad är det som påverkar dig i ditt arbete med att ge hjälp till barn i behov av särskilt stöd? 

• Vad är positivt? 

• Vad är negativt? 

2. Har du möjligheter att påverka om verksamheten fungerar väl utifrån ett inkluderande 
arbetssätt? 

• Om inte, hur skulle du önska att det var? 

• Skulle ni vilja ha andra möjligheter? 

• Anser ni att möjligheterna är tillräckliga? 

• Skiljer det sig mellan möjligheterna att ge stöd till barnen? 

• I så fall på vilket sätt och varför? 

3. Om du upplever att det finns hinder för att arbeta stödjande- hur ser hindren ut, kan du 
ge exempel? 

• Varför upplevs just detta hinder? 

• Vad anser de skulle kunna undanröja en del hinder? 

4. Vilka utmaningar finns det när det gäller att inkludera barn i behov av särskilt stöd ser ni? 
• Kan du ge exempel på en del utmaningar? 

• Varför just dessa utmaningar? 

5. Hur tänker du om inkludering och ett inkluderande arbetssätt? 
• Varför, kan du förklara hur du menar 

6. Styrdokumenten förordar inkludering varför tror du att det är så? 
• Hur tolkar/ser ni på det? 

7. Om ni får handledning, vilken typ av handledning får ni och har ni själva önskat få det? 
• Anser ni att alla borde få handledning? 

• Vilken typ av handledning tycker ni behöver? 

8. Hur går övergångarna till mellan Bryggan och de olika verksamheterna? Mellan förskola, 
skola och fritidshem? 
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Missiv 
 
Vi är två fritidspedagoger som håller på att utbilda oss till specialpedagoger vid 
Stockholms universitet och läser nu en förberedande kurs i specialpedagogik, 
där det ingår att skriva en C- uppsats. Det har känts naturligt för oss att skriva 
om barn i behov av särskilt stöd. 
 
I vårt arbete har vi upplevt hur viktigt det är med tydliga regler och struktur för 
att barn i behov av särskilt stöd ska få en bra dag och kunna tillgodogöra sig 
kunskap, känna delaktighet och samvaro med sina kamrater. För att de ska ha 
möjlighet till detta behövs kunskap och verktyg för pedagogerna ute på fältet. 
Genom våra studier/vårt arbete har vi kommit i kontakt med Bryggans 
verksamhet. Med denna studie vill vi undersöka hur Bryggans arbete omsätts i 
verksamheter, där pedagogerna möter barn i behov av särskilt stöd. 
 
I föreliggande studie ska vi göra ett antal kvalitativa intervjuer med personal 
och pedagoger inom de olika verksamheter som är berörda när det handlar om 
barn i behov av särskilt stöd. Allt insamlat material från de intervjuer vi gör 
kommer enbart att användas i forskningssyfte och kommer att förstöras efter 
avslutad studie. Berörda respondenter kommer att erbjudas att i förväg 
granska och godkänna sin medverkan. Respondenterna har rätt till att avsäga 
sig sitt deltagande före, under och efter intervjun. Alla respondenter kommer 
att förbli anonyma. De etiska forskningskraven blir därmed uppfyllda. 
 
Därför hoppas vi på DITT deltagande då DIN kunskap och insyn är värdefull för 
oss. Vi kommer inom den närmsta tiden att höra av oss för att boka en 
intervjutid med DIG. Intervjutiden kommer att ta ca en timme där DU 
bestämmer vilken plats vi träffas på.  
Har DU några funderingar hör av er till oss. 
 
Eva Lindström telefon: xxx-xxx xx xx             xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx 
Lena Lundström telefon: xxx-xxx xx xx            xxxxxxxx@xxxx.xxx 
 
 
Tack på förhand. 
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