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Titel 
Specialpedagogens yrkesroll i förskolan – sett ur olika perspektiv. 

Behövs vi? 

 

English title 
Special education profession in preschool – seen from different perspectives. 

We needed? 

 

Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att belysa förskollärares och specialpedagogers förväntningar 

och erfarenheter av specialpedagogens roll i förskolan, samt om synsättet på 

specialpedagogens yrkesroll skiljer sig åt. Vår förhoppning var också att studien skulle 

ge oss kunskaper som är betydelsefulla för oss i vårt kommande yrke som 

specialpedagoger. Vi ville ta reda på hur förskollärare och specialpedagoger ser på 

specialpedagogens yrkesroll och vilka insatser som de ansåg som betydelsefulla i 

förskolans verksamhet. För att få svar på våra frågor använde vi oss av kvalitativa 

intervjuer. Vår urvalsgrupp bestod av fyra specialpedagoger samt fyra förskollärare i en 

närliggande kommun. Datamaterialet bearbetades och analyserades sedan, med stöd av 

våra teorier och perspektiv för att få en röd tråd genom hela studien. Vi strukturerade vårt 

material genom att sammanställa intervjuerna utifrån de två yrkeskategorierna, 

förskollärare och specialpedagoger, var för sig. Resultat och diskussion presenteras därför 

i två avsnitt där respektive yrkeskategori beskriver sina förväntningar och erfarenheter av 

specialpedagogens yrkesroll i förskolan. I vårt resultat kan vi se att förskollärarnas 

förväntningar och önskemål, stämmer väl överens med specialpedagogernas intentioner 

och vilja gällande hur de själva önskar att deras uppdrag ska se ut i förskolan. Dock ser 

inte verkligheten alltid ut som de önskar, vilket kan bero på utformandet av tjänster, behov 

och förutsättningar i förskolans verksamhet.   

 

 

Nyckelord 
Specialpedagog, yrkesroll, förskola, specialpedagogiska perspektiv, specialpedagogiska 

insatser. 
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1 Inledning 
Välkomna till förskolan som finns till för alla oavsett bakgrund, förutsättningar och 

behov! I Läroplanen för förskolan står det att; 

 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 

lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov (Skolverket 2010, s. 5).  

 

 

Som yrkesverksamma förskollärare har vi genom åren uppmärksammat att det finns vissa 

svårigheter med att utveckla en miljö som genomsyras av en helhetssyn på verksamhetens 

utformning som gynnar varje individ.  Det är inte bara barnen som bär med sig olika 

förutsättningar utifrån sina olika bakgrunder, utan även pedagogerna har erfarenheter och 

kunskaper som skiljer sig åt. Enligt vår uppfattning och erfarenhet är detta något som 

påverkar vårt förhållningssätt och hur vi ser och bemöter barnen i förskolans verksamhet.   

 

Förskolan ska präglas av ett inkluderande förhållningssätt, där vi främjar och framhåller 

en jämlik tillvaro för alla, men Linda Palla (2009)skriver att verkligheten inte alltid ser ut 

så. Enligt vår erfarenhet hamnar problemen ofta hos enskilda individer dvs. ett kategoriskt 

perspektiv, istället för det relationella perspektivet, som förskolans uppdrag grundas på 

utifrån Skollagen (SFS, 2010:800). Något som också stärks av forskning som visar att 

styrdokumenten innefattar ett relationellt förhållningssätt (Ingemar Emanuelsson m.fl., 

2001). Vidare skriver Emanuelsson m.fl. (2001) att vi måste vara uppmärksamma och 

reflektera över vilket perspektiv som är mest framträdande i förskolans verksamhet. 

Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) för specialpedagoger ska vi i vår kommande 

yrkesroll medverka till att leda och utveckla verksamheten både på individ, grupp och 

organisationsnivå.  Under utbildningen har vår syn på specialpedagogens uppdrag 

förändrats och fått för oss en bredare innebörd. I takt med att vårt förhållningssätt gällande 

specialpedagogens yrkesroll i förskolan förändrats, har vi uppmärksammat och reflekterat 

över att många förskollärare inte vet vad som är specialpedagogens roll i förskolans 

verksamhet. Något även Palla (2009) skriver: 

 

Varför dessa specialpedagoger anställts och vad de ska arbeta med är 

troligen inte helt klargjort bland övrig personal i förskolan och det finns 

behov av förtydliganden och forskning beträffande specialpedagogens 

uppdrag och yrkesroll (a.a. 2009, s.3). 

 

Sammanfattningsvis menar vi att specialpedagogens yrkesroll mot förskolan är ett ämne 

som vi vill fördjupa oss i, för att få en inblick i de förväntningar och erfarenheter som 

förskollärare och specialpedagoger har om specialpedagogens yrkesroll i förskolans 

verksamhet. Det är intressant och givande för oss att få ta del av andras tankar och 

funderingar kring vår kommande yrkesroll. Vår studie kommer förhoppningsvis leda till 

en ökad tydlighet och förståelse för det uppdrag som en specialpedagog har mot 

förskolan.   
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2  Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa förskollärares respektive specialpedagogers förväntningar och 

erfarenheter om specialpedagogens yrkesroll i förskolan, samt om synsättet på 

specialpedagogens yrkesroll skiljer sig åt. Det finns även en förhoppning om att studien 

ska bidra med kunskap som är betydelsefull i det specialpedagogiska yrkesområdet.  

 

Anledningen till att vi väljer att lyfta både förväntningar och erfarenheter i vår studie, är 

att vi vill belysa att de ibland skiljer sig åt. En förväntning är något som förskollärarna 

förmodar och önskar av specialpedagogens yrkesroll. Erfarenheten däremot kan visa på 

något helt annat, något som vi anser är värt och intressant att undersöka.  

 

 

För att utforska detta använder vi oss av följande frågeställningar; 

 

Hur ser förskollärare på specialpedagogens yrkesroll i förskolan? 

Hur ser specialpedagogen på sin yrkesroll i förskolan? 

Vilka behov av insatser framträder som betydelsefulla, ur förskollärares respektive 

specialpedagogers perspektiv? 

 

 

3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi aktuella styrdokument och lagar som gäller för förskolans 

verksamhet och därmed också är relevanta för vår studie. Vi valde att ta med det här i 

bakgrunden för att öka förståelsen, hos de som inte är insatta i förskolans uppdrag.   

 

3.1 Salamancadeklarationen 
 

Genom att bekräfta varje enskild människas rätt till undervisning, så som 

den stadfästs i 1948 års allmänna deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och att förnya världssamfundets utfästelse vid 1990 års 

världskonferens om undervisning för alla i avsikt att säkerställa denna 

rättighet för alla, oberoende av individuella olikheter (Svenska 

Unescorådet 2006, s.10). 

 

Salamancadeklarationen skrevs 1994 för att ange riktlinjer hur undervisningen för elever 

i behov av stöd ska bedrivas. Grundtanken är att det måste finnas en helhet i 

utbildningssystemet som bygger på en rättvis och likvärdig skola för alla. Målet med 

utbildningen ska vara att främja olikheter och hitta pedagogiska lösningar för de 

individuella behov som finns, samt ha ett inkluderande synsätt och arbeta för 

välkomnande attityder (Bengt Persson, 2007). Salamancadeklarationen vilar på FN:s 

grundläggande rättigheter om delaktighet och jämlikhet. Inkludering är i fokus, alla barn 

ska få den hjälp de behöver för att kunna ta del av ordinarie undervisning (Ann Ahlberg, 

2013). I Salamancadeklarationen betonas varje barns rätt till utbildning och att såväl barn 

som vårdnadshavare har rätt att vara delaktiga i beslut som rör de behov som finns. Den 

integrerade skolan återkommer i deklarationen, att hänsyn ska tas till de förutsättningar 

barnen har. Även förskolans tidiga insatser tas upp, vikten av att tidigt identifiera de små 

barnens behov för att få en lyckad integrering i skolan. Genom ett arbetssätt som främjar 

barnens utveckling på förskolenivå skapas förutsättningar för att förbereda barnen för 

skolan (Svenska Unescorådet 2006).  
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3.2 Skollagen  
I Skollagens (SFS 2010:800) första kapitel beskrivs skolans syfte med barn och elevers 

utbildning: 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (a.a.kap.1. 4§). 

 

Vidare står det i Skollagen (SFS 2010:800 kap.8) om förskolans verksamhet, som ska 

präglas av en helhetssyn på barnets behov, för att skapa goda förutsättningar gällande 

utveckling, lärande och omsorg. Alla barn ska få det stöd som de behöver utifrån deras 

individuella behov.   

 

3.3 Läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016 
I Läroplanen (Lpfö 98) för förskolan står det att:  

 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (Skolverket 

2010, s 5).  

 

Förskolan har med andra ord ett enormt viktigt uppdrag gällande att möta och anpassa 

efter alla barns behov och förutsättningar i förskolan. Vidare står det i Läroplanen för 

förskolan, att det finns mål att sträva mot rörande normer och värden, utveckling och 

lärande och slutligen barns inflytande. För att förtydliga att det är verksamhetens ansvar 

att arbetet sker i överensstämmelse med målen, finns det specifika riktlinjer för 

förskollärare och arbetslag att följa. Men det övergripande ansvaret för verksamheten 

vilar dock på förskolechefen.  

 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig 

personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i 

dess helhet (Skolverket 2010, s. 16).   

 

I förskolan är det enligt läroplanen ett större fokus på verksamheten än på individen. Där 

alla barn ges möjligheter och förutsättningar för att utvecklas, känna glädje och vara en 

resurs för gruppen. 

  

 

3.4  Examensförordningen för specialpedagoger 
För att få en specialpedagogexamen står det i examensförordningen följande mål; 

 

För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och 

förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn 

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

skola eller vuxenutbildning (SFS 2007:638). 

 

Vidare följer en beskrivning av vad detta uppnåendemål innefattar gällande kunskap och 

förståelse, färdigheter och förmåga;  
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3.4.1 Kunskap och förståelse 

För specialpedagogexamen skall studenten;  

 

• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan 

vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 

yrkesutövningen, och 

• visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik (SFS 

2007:638). 

 

 
3.4.2 Färdighet och förmåga 

För specialpedagogexamen skall studenten; 

 

• visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer, 

• visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå,  

• visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra 

åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja 

barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

• visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, 

och 

• visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering 

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever (SFS 2007:638). 

 

3.5 Specialpedagogikens historia  
År 1842 beslutade den svenska riksdagen att det i varje stadsförsamling skulle finnas 

minst en skola med seminarieutbildad lärare. Men det fanns stora svårigheter med att dels 

få utbildade lärare, men också att få barnen till skolan. Flertalet av föräldrarna ansåg inte 

att deras barn skulle gå i skolan, utan istället arbeta hemma på gårdarna. Bristen på 

utbildade lärare, och effekten av det, ledde till att staten under deras inspektioner 

upptäckte stora brister i landets folkskolor. Inspektionerna visade också att det framförallt 

var några specifika grupper som var orsaken till många av problemen i skolan. Elever 

som var en belastning för samhället på grund av sin låga fattningsgåva, elever med 

funktionshinder och de svårt försummade och missanpassade barnen. Vissa politiker och 

fler med dem ansåg att dessa elever skulle gå i andra skolor och hållas åtskilda från övriga 

elever. I början av 1900 talet var det ett stort behov av hjälpundervisning och de första 

hjälpklasserna med lärare som hade speciell kompetens startade för att undervisa 

avvikarna (Niels Egelund m.fl., 2006). 

 

Persson (2013) framhåller att eleverna som placerades på idiotskola, i svagklass och 

hjälpklass hade efter det en bristfällig framtid på arbetsmarknaden och oftast placerades 

de också där mot föräldrarnas vilja. Vidare poängterar Persson (2013) att det från lärarna 

påpekades att det kunde vara ett hinder för de normalbegåvade eleverna, om de andra 

eleverna fick gå kvar. Egelund, m.fl. (2006) skriver att syftet med hjälpklasserna var 

dubbelt, dels skulle det underlätta för de elever som inte klarade av den vanliga skolan, 
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men också skapa bättre förutsättningar för de elever som gick kvar. Som en följd av 

starten med hjälpklasser anordnades det specialkurser för de lärare som var i 

hjälpklasserna. Där en kvalitativ forskning i ämnena pedagogik och sociologi låg till 

grund för den utbildningen, som också ligger till grund för specialpedagogiken (Inga-Lill 

Vernesson, 2007).  

 

Första gången som begreppet specialpedagogik skrevs in i förskolans styrdokument var 

under 1990-talet. Förskolans verksamhet påverkades också av samhällets ekonomiska 

kris och påfrestades av hårda nedskärningar. Under samma tid 1985 togs det också ett 

politiskt beslut på att alla barn från ett och ett halv års ålder kunde erbjudas förskoleplats, 

vilket resulterade i stora barngrupper, men det anställdes inte mer personal. Den personal 

som jobbade med barn i behov av särskilt stöd var oftast outbildad. De barn som var i 

behov av särskilt stöd hade tidigare uppmärksammats i barnstugeutredningen (SOU, 

1972:26; SOU, 1972:27), då de hade svåra familjeförhållanden och rekommenderades att 

få en plats i barnomsorgen. Kartläggningarna som gjordes i kommunen visade på att flera 

barn var i behov av stöd, personalen kände sig otillräckliga och efterfrågade därför 

experthjälp för att åtgärda problemen. Den tolkning som socialstyrelsen gjorde var att 

arbetslagen tvivlade på sig själva och hade i och med det hamnat i en blockering för vidare 

utveckling, vilket senare ledde till ett ökat krav på en särskild utbildning för att kunna 

möta den utveckling som skett i förskolan på grund av nittiotalets nedskärningar (Eva 

Siljehag, 2010).  

 

3.6 Specialpedagogik 
Specialpedagogik handlar i grunden om samspelet och mötet mellan individen i behov av 

stöd och skolan. Fokus i specialpedagogisk forskning är hur skolan och samhället kan 

möta elevens individuella behov och förutsättningar. I skolan är det ett brett och komplext 

arbete som rymmer många olika perspektiv; pedagogiska, sociala och medicinska 

(Ahlberg, 2013). I skollagen poängteras alla barns och elevers rätt till en likvärdig 

utbildning och att hänsyn ska tas till elevernas skilda förutsättningar: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 

2010:800, 3 kap, 3§). 

 

Persson (2007) skriver att det är svårt att definiera begreppet specialpedagogik eftersom 

det är ett brett, tvärvetenskapligt område. Hur vi ser på barn i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogik i stort präglas i hög grad av hur samhällsnormen ser ut. Det är viktigt 

att vi reflekterar över vår människosyn och hur kunskapssynen ser ut i verksamheten. 

Även Ahlberg (2013) försöker definiera specialpedagogik och lyfter aspekter som 

likvärdig utbildning, en skola för alla, inkludering och exkludering. I det 

specialpedagogiska perspektivet innebär en skola för alla att alla elever har rätt att känna 

tillhörighet och gemenskap. Vidare skriver Ahlberg (2013) att målet med inkludering som 

står i lagar och styrdokument långt ifrån fått fäste i praktiken. Det råder en särskiljning 

på många skolor som visar att skolan är långt ifrån likvärdig. Även Kristian Lutz (2013) 

beskriver hur han ser på begreppet specialpedagogik: 
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Specialpedagogik för mig betyder inte en arsenal av specifika metoder, för 

att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, utan handlar om 

förhållningssätt, bemötande, etik samt en öppenhet för att problematisera 

och kritiskt granska den pedagogiska lärandemiljö som vi erbjuder barn 

och elever (Lutz, 2013, s.6). 

 

Ett sätt att närma sig en definition av specialpedagogik är att fokusera på begreppen 

relationellt och kategoriskt perspektiv. Specialpedagogiken har länge präglats av det 

kategoriska synsättet där individens svårigheter och beteende varit utgångspunkten för 

insatserna. I det relationella perspektivet är mötet i fokus, vilka svårigheter som uppstår i 

miljön (Emanuelsson m.fl., 2001). I skollagen märks skiftningen från ett kategoriskt till 

ett mer relationellt år 2000. Då ändras uttrycket elever med särskilda behov till elever i 

behov av stöd (Persson, 2007, s.20). Nu intas i lagen ett förhållningssätt som uttrycker att 

verksamheten ska anpassas för att eleven ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar 

(a.a.). Även Eva Björk- Åkesson (2014) beskriver specialpedagogik ur ett relationellt 

perspektiv med fokus på samspel och faktorer i miljön som kan påverka barnens 

möjligheter att lära och utvecklas på ett positivt sätt. Specialpedagogik omfattar alla från 

förskolan och ända upp i vuxen ålder och stödet kan se väldigt olika ut. Det krävs mycket 

kunskap för att möta individuella behov och förutsättningar och för att skapa en förskola 

och skola som är till för alla barn och elever (a.a.). 

 

3.7 Specialpedagogens yrkesroll 
När specialpedagogutbildningen startade 1990 så var fokus att stödet skulle ha en 

helhetskaraktär i skolans verksamhet. Tanken var att specialpedagogen, till skillnad från 

specialläraren, skulle ha en bred yrkesroll (Désirée Von Ahlefeld Nisser, 2009). Audrey 

Malmgren Hansen (2002) betonar att i specialpedagogutbildningen skulle fokus ligga på 

handledning istället för undervisning. Genom en stark forskningsanknytning skulle 

specialpedagogerna bli förberedda på att driva den pedagogiska utvecklingen i 

verksamheten. Tanken var också att öka det relationella perspektivet genom att 

insatsernas karaktär riktades mot arbetssätt och metoder. Det skulle öka möjligheterna till 

stöttning av elever inom ramen för den ordinarie undervisningen (a.a.). 

  

I regeringens proposition (2001/02:14 ) poängteras att den specialpedagogiska 

kompetensen behövs för handledning till lärare och som en viktig del av elevhälsoarbetet 

samt för att möta alla elever där de befinner sig.  

 

Specialpedagogisk kompetens kan beskrivas som den kompetens som 

behövs i skolan för att se till att varje elev utifrån sina förutsättningar får 

det utbyte av skolan som han eller hon har rätt till. ( 2001/02:14 s. 32 ). 

 

Specialpedagoger ger stöd både på organisations, grupp och individnivå och stödet kan 

utformas på många olika sätt. Det kan handla om att handleda personal och samordna 

insatser för eleven som är i behov av stöd. När stödet riktas direkt till eleven bör fokus 

vara att öka delaktighet och främja lärande (Inga-Lill Jakobssen & Inger Nilsson, 2011). 

En stor del i uppdraget är att arbeta främjande och förebyggande och uppmärksamma 

faktorer som kan kategorisera eleverna. Specialpedagogen är ofta en länk i samarbetet 

kring eleven och en viktig kommunikationspartner för hela elevens situation (a.a.). Den 

specialpedagogiska kompetensen handlar om att möta eleverna där de befinner sig och ha 

en fördjupad förståelse för vilket stöd som kan behövas sättas in. Arbetsuppgifterna för 

specialpedagogen är ofta att skapa positiva lärande miljöer, vara en samtalspartner till 

övrig personal och driva utvecklingsfrågor. Hur det specialpedagogiska stödet utformas 
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kan se olika ut i olika verksamheter men specialpedagogen har oftast en ledande roll i 

arbetet kring att möta alla elevers skilda behov (Persson, 2007). 

 

Ahlberg (2013) belyser skillnaden mellan speciallärarens och specialpedagogens 

yrkesroll och skriver att de olika professionerna kompletterar varandra. Specialläraren 

arbetar ofta med undervisning direkt till eleverna och specialpedagogen arbetar i ett 

vidare perspektiv på organisations, grupp och individnivå. Genom t.ex. gemensam 

reflektion i arbetslagen och handledning kan specialpedagogen leda den pedagogiska 

utvecklingen framåt i en positiv riktning. En av yrkesrollens arbetsuppgifter består av att 

vara behjälplig vid kartläggning och skrivande av åtgärdsprogram där syftet är att stödja 

eleverna så de får möjligheter till lärande och utveckling i skolmiljön (a.a.). 

Specialpedagogerna i Kerstin Bladinis (2004) studie beskriver att deras yrkesroll handlar 

om att se möjligheter till förändring när pedagogerna fastnat i ett tankesätt eller arbetssätt, 

att hjälpa till att hitta nya infallsvinklar. Specialpedagogerna i studien befann sig i en 

situation där de försökte hitta sin yrkesroll och möta förväntningar utifrån sin nya 

profession som specialpedagoger (a.a.). 

 
3.8 Specialpedagogens yrkesroll i förskolan 
I förskolan läggs grunden för ett lärande som barnen bär med sig under sin skolgång och 

resten av livet. Det är viktigt med en god kvalitet i förskolans verksamhet för att skapa 

förutsättningar för barnen att utvecklas utifrån sina individuella behov. I förskolan finns 

många möjligheter att ha ett förebyggande arbete kring barnen i behov av stöd och det är 

verksamheten som ska anpassas, inte barnen. Detta tidiga arbete benämns ibland tidig 

intervention (Björk Åkesson, 2014, s.31). Tanken är att identifiera behov och ge stöd för 

att förebygga senare svårigheter. Det är därför viktigt med en specialpedagogisk 

kompetens i förskolan för att kartlägga behov av stöd på såväl organisations, grupp och 

individnivå. Stödet kan innefatta både interna och externa insatser. Kartläggningen är ett 

omfattande arbete och måste ses ur olika synvinklar t.ex. kartläggning av social och fysisk 

miljö. Specialpedagogen kan genom observation identifiera faktorer som sedan ligger till 

grund för insatser t.ex. att öka samspelet mellan barnet i behov av stöd och övriga barn i 

gruppen (a.a.).  

 

Palla (2009) understryker att specialpedagogens yrkesroll i förskolan är relativt ny och 

kräver en stor kompetens. Med ett relationellt synsätt där fokus är att anpassa 

verksamheten kan specialpedagogen bidra till att kvalitén i förskolan höjs. 

Specialpedagogen ska uppmärksamma hinder i den pedagogiska miljön som kan hindra 

utveckling och lärande hos barnen. All personal är viktig i detta arbete, men 

specialpedagogen har en betydelsebärande uppgift att handleda, observera, kartlägga och 

utreda behov av stöd. Det kräver gemensam reflektionstid för att kunna utveckla en 

samsyn där alla i samverkan strävar efter att främja en positiv lärmiljö för barnen. 

Specialpedagogen har en viktig roll i den här reflektionen, att lyfta pedagogernas 

kompetens och hjälpa till att utveckla den (a.a.). Forskning visar på betydelsen av den här 

samverkan kring barnen i behov av stöd, för att identifiera faktorer som möjliggör lärande 

och utveckling för barnen. Pedagoger på förskolan behöver ibland få stöd av andra 

professioner genom t.ex. handledning eller medverkan vid föräldrasamtal. Genom 

handledning öppnas nya perspektiv och det ökar självreflektion som driver den 

pedagogiska utvecklingen framåt (Lisbeth Ottosson, 2010). Tillsammans med föräldrar, 

andra professioner och barnet själv ska specialpedagogen bidra till att skapa goda 

förutsättningar till en positiv förskolevistelse.  
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Specialpedagogisk kunskap behövs för att alla barn ska få stimulans till 

utveckling och lärande och en trygg omsorg i förskolan (Björk, Åkesson, 

s.41). 

 

 
4 Teoretisk ram  
Syftet, frågeställningarna och det centrala i denna studie är vilka förväntningar och 

erfarenheter förskollärare och specialpedagoger har om specialpedagogens yrkesroll i 

förskolan. Vår teoretiska utgångspunkt är dels systemteorin, samt det relationella och 

kategoriska perspektivet. Ahlberg (2013) skriver, genom att dela in ett forskningsfält i 

olika perspektiv, kan det bringa en större överblick och ett system. Vår förhoppning är, 

genom att välja ut några för studien väl valda perspektiv, skapa förutsättningar för att 

kunna sortera, ha en röd tråd och ”snäva in” arbetet. Ahlberg (2013) hävdar att 

perspektiven sällan utesluter varandra, utan kan leda till att det blir en röd tråd där 

forskningens frågeställningar länkar samman de olika perspektiven.  

 

4.1 Systemteori  
Kommunikation är en process som alltid utgår från ett sammanhang. Systemteorin är 

betydelsefull när vi ska förstå samspel och samverkan mellan människor. Teorin utgår 

från ett relationellt perspektiv, och tänkandet tar sin grund i att man ser på en människa 

utifrån den kontext och det sammanhang människan befinner sig i. Fokus är relationer 

och individuella egenskaper har mindre betydelse. Om det exempelvis uppstår ett 

problem i skolmiljön, riktas insatserna mot miljön istället för att fokusera på enskilda barn 

(Odd Harald, Rökenäs & Per – Halvard, Hanssen, 2007). Enligt systemtänkandet är barnet 

en del av flera sociala system, som hemma och i förskolan, och i det här systemet fyller 

olika människor en funktion. I systemen sker olika parallella samspel och rollerna ändras 

hela tiden. Det sker också hela tiden en ömsesidig påverkan mellan individerna i systemet 

som påverkar barnet, läraren och tvärtom (a.a.).  

 

Enligt Lars Svedberg (2007) är utgångspunkten i systemteorin att förklara och beskriva 

människors relationer i olika grupper och vad som kan påverka kommunikationen och 

samspelet dem emellan. Inom systemteorin framträder en syn på barns lärande som något 

som alltid står i relation till den kontext barnet befinner sig i. Det är läraren som utifrån 

sin kunskap ska hitta olika vägar för barnet att nå sin fulla potential i skolan. Vidare menar 

Svedberg att systemteorins synsätt skapar förutsättningar för att se det positiva hos barnet 

och bidrar till ett lärande i relation med andra i miljön. Med systemteorin som ram för 

den här studien ämnar vi att utgå från våra frågeställningar och göra en analys av svaren, 

över hur de tilltänkta intervjupersonerna ger uttryck för sitt synsätt på barn och de 

specialpedagogiska insatser som kan vara värdefulla i förskolans kontext. Genom att utgå 

från systemteorin kan man se på barnen i förskolan ur olika perspektiv, att det kan 

behövas olika slags stöd för att främja barnens utveckling och lärande. Det kräver 

kompetens på alla nivåer i förskolans organisation och utgår från det samspel och den 

samverkan som bör finnas kring barn i behov av stöd (Björck- Åkesson, 2014).  

 

4.2 Relationellt perspektiv 
Enligt Joakim Isacsson (2009) härstammar det relationella perspektivet ur 

socialkonstruktivismen där den sociala verkligheten ses som konstruerad. I samspelet 

med andra så framträder eventuella svårigheter. De specialpedagogiska insatserna i 

skolan bör i stor utsträckning ske inkluderat i skolans övriga verksamhet. I det relationella 
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perspektivet är samspelet och interaktionen mellan medlemmarna i en grupp i fokus. 

Elevens behov av stöd ska ses i förhållande till omgivningen, vilka förutsättningar som 

finns där för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt och hur de förväntningar som 

finns påverkar elevens situation. Svårigheter i elevens lärsituation uppstår enligt det 

relationella synsättet i mötet med skolans miljö, och lärandet och de åtgärder som kan 

behöva sättas in ses i ett långsiktigt perspektiv (Persson, 2007). Sker förändringar i miljön 

kan man anta att det påverkar hur barn och elever klarar de krav som ställs på dem. 

Insatser som är utformade utifrån ett relationellt perspektiv är långsiktiga och det är 

viktigt med kompetens och förmåga till struktur och samarbete hos de vuxna som möter 

barnen i behov av stöd. Ett inkluderande bemötande och förhållningssätt är i fokus i det 

här perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001). Enligt Lutz (2013) är det relationella 

synsättet dominerande i Sverige. Han skriver att det ställer stora krav på personal i 

förskola och skola när blicken istället vänds mot de förhållningssätt och arbetsmetoder 

som används. Det är viktigt att se över barnets situation på såväl grupp- som 

organisationsnivå för att uppmärksamma var de specialpedagogiska insatserna behöver 

sättas in (a.a.).  

 

4.3 Kategoriskt perspektiv 
I det kategoriska perspektivet ses svårigheter som något som finns hos individerna själva, 

antingen genom dåliga förutsättningar i hemmiljön eller att barnet har en låg 

begåvningsnivå. Traditionellt sett har barnets svårigheter kopplats till diagnoser i det här 

perspektivet med fokus på medicinska faktorer. Insatserna präglas av ett synsätt där 

utgångspunkten är att det är barnet som har svårigheter och behöver åtgärdas ( 

Emanuelsson, 2001). Till skillnad från det relationella perspektivet ses insatserna som 

kortsiktiga här och de åtgärder som sätts in är direkt riktade till individen och ställs inte i 

relation till den kontext barnet befinner sig i (Persson, 2007). Följden av åtgärderna i detta 

perspektiv blir ofta någon form av särbehandling, att normalitet och avvikelse hamnar i 

fokus. Istället för ett inkluderande förhållningssätt får barnet i behov av stöd ofta enskild 

undervisning eller stöd som inte ses i förhållande till miljön (Isacsson, 2009).  Genom att 

istället satsa resurser i förskolan och tidigt uppmärksamma de barn som behöver extra 

stöd minskas risken för en kategorisering av barnen i skolan. Ett förebyggande arbete kan 

bidra till att svårigheter tenderar att minska och att en negativ spiral inte behöver uppstå 

(Lutz, 2013). Persson (2007) framhåller att de här två perspektiven inte behöver stå i 

direkt motpol till varandra och att utgångspunkten är att se till att rätt insatser kommer i 

rätt tid i förskola och skola. Vidare poängterar Persson (2007) att förändringar tar tid i 

skolans värld och att det vid sidan av det långsiktiga arbetet med det specialpedagogiska 

stödet ibland behövs mer akuta lösningar.  

 

 

5  Metod 
I detta kapitel redogör vi för vald metod, samt urval av respondenter. Därefter presenterar 

vi hur insamlingen av data har gått tillväga och dess bearbetning. Slutligen reflekterar vi 

kring etiska ställningstaganden och studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Metodövervägande 
Från början övervägde vi att göra en enkätundersökning för att nå ut till så många 

respondenter som möjligt. Relativt snabbt insåg vi eventuella begränsningar i att använda 

oss av enkäter då syftet är att ta del av förväntningar och erfarenheter hos respondenterna. 

Alan Bryman (2011) anser att enkäter har en begränsning då det tenderar att bli slutna 

istället för öppna frågor och att du då inte har möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer 
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information. Därför anser vi att en intervju passar bättre i en studie som denna som syftar 

till att belysa de förväntningar som råder kring specialpedagogens yrkesroll i förskolan. 

Vidare skriver Bryman att intervjun som metod ger stort utrymme för att vara flexibel, 

men att bearbetningen av intervjuerna tar mycket tid i anspråk. Det var något som vi bar 

med oss i planeringen, att vara ute i god tid, då vi hade relativt kort tid på oss. Även Göran 

Ahrne & Peter Svensson (2011) tar upp intervjun som metod och skriver att det är ett sätt 

att få ta del av intervjupersonernas erfarenheter av de miljöer de befinner sig i, att få 

information av upplevelser av verkligheten.  

 

5.2 Metodval 
Val av metod utgår från den teoretiska ramen och de frågeställningar som studien bygger 

på. Vårt syfte är att ta reda på olika förväntningar och erfarenheter gällande 

specialpedagogens yrkesroll. Jan Trost (2010) skriver att val av metod hör samman med 

aktuell frågeställning och den teoretiska ansats som gjorts. I en intervjustudie handlar det 

om att se verkligheten som den vi intervjuar ser den, för att sedan tolka vad det kan 

innebära ur det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen. Vidare beskriver 

Trost att vid ett intresse av att försöka förstå respondentens egna perspektiv gällande det 

ämne som undersöks dvs. frågeställningen, att förstå eller hitta mönster, är en kvalitativ 

studie rimlig. Staffan Stúkat (2005) poängterar att grunden i det kvalitativa synsättet, är 

att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 

förutsäga. Syftet är med andra ord att karaktärisera och gestalta något. Steinar Kvale & 

Svend Brinkman (2014) skriver också att syftet med den kvalitativa metoden är att få en 

inblick i de intervjuades upplevelser av det specifika ämnet, något som vi anser stämmer 

väl överens med vår studie, som därför kommer att ha en kvalitativ karaktär.  

 

5.3 Intervju som metod 
En intervju baseras på en interaktion mellan den som intervjuar och respondenten. 

Besöksintervju och telefonintervju är de två vanligaste sätten att intervjua på, båda 

formerna utgår från ett frågeformulär som gjorts i förväg (Björn Lantz, 2015). Kvale & 

Brinkman (2009) skriver att forskaren bör utgå från studiens syfte vid val av intervjuform. 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2011) utgår 

från en intervjuguide, men där det ändå finns ett stort utrymme för flexibilitet. Det kan 

t.ex. vara så att intervjuaren kommer på följdfrågor utifrån de svar som respondenterna 

ger. Trost (2010) betonar att intervjuerna ska vara väl planerade och den intervjuguide 

som gjorts bör användas, men det är respondentens svar som ska vara i fokus under 

intervjun. Den som intervjuar ska inte lägga in sitt eget tyckande och andra aspekter, men 

får heller inte inge ett stelt och avskalat intryck. Trost poängterar vidare att en risk med 

besöksintervjuer är den påverkan som intervjuaren kan skapa genom sitt tonfall och sättet 

som frågan ställs på.  

 

5.4 Urvalsgrupp 
Utifrån vårt syfte som är att belysa specialpedagogens yrkesroll i förskolan, valde vi att 

vända oss till förskollärare och specialpedagoger, för att få svar på våra frågeställningar. 

Enligt Bryman (2011) är detta ett målinriktat urval, där intervjupersoner väljs utifrån en 

förhoppning att de är relevanta för att få svar på frågorna i den aktuella studien. För att få 

en bred infallsvinkel har vi valt att vända oss till fyra olika förskolor i en närliggande 

kommun. Då vi i nuläget är verksamma förskollärare i den kommun vi bor i, som är en 

liten kommun, där flertalet av pedagogerna är kända för varandra blev valet att vända oss 

en närliggande kommun. Vår tanke var att minska risken för att respondenterna skulle 

svara utifrån det som de tror förväntas av dem.   
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Gällande urvalet av specialpedagoger har vi valt att vända oss till de som har sin inriktning 

mot förskolan, då det är studiens fokus. I den kommun som vi har valt utgår 

specialpedagogerna dels från ett centralt gemensamt kontor, samt i övergripande tjänster 

i fastlagda verksamheter. För att hitta respondenter till våra intervjuer valde vi att använda 

oss av vårt kontaktnät i den aktuella kommunen.  

 

5.5 Genomförande 
När vi bestämt oss för att använda oss av intervju som metod, övervägde vi hur vi bäst 

skulle få svar på våra frågeställningar och valde område utifrån det. Första kontakten med 

förskollärarna skedde genom att vi ringde upp en förskolechef i den aktuella kommunen. 

Hen förmedlade kontaktuppgifter till ytterligare tre förskolechefer i samma kommun. De 

tog vi kontakt med via mail där vi berättade vilka vi är och vilken utbildning vi går. Vi 

bifogade informationsbrev och intervjuguide i detta mail. ( Se bilaga A och B). Av de 

fyra förskolechefer vi kontaktade var det två som svarade att de hade förskollärare som 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju. I slutändan blev det därför, att vi intervjuade 

förskollärare på två olika förskolor istället för fyra. Dock valde vi förskollärare på olika 

avdelningar. Efter mailet skedde en telefonkontakt där vi ställde en förfrågan om de kunde 

tänka sig att ställa upp i vår studie samt även muntligt informerade om deras frivilliga 

deltagande. Efter det bokades en lämplig tid för intervjuerna. Specialpedagogerna på den 

centrala enheten tog vi kontakt med via telefon. Från början var vår tanke att vi skulle 

intervjua fyra MSU-pedagoger på den centrala enheten, men efterhand insåg vi vinsten 

av att även intervjua specialpedagoger som är direkt knutna till en enhet för att få ett 

bredare perspektiv. Därför intervjuade vi två MSU- pedagoger och två specialpedagoger 

knutna till ett par av kommunens förskolor. 

 

Vi började varje intervju med att tacka för att de ville ställa upp som respondenter och 

bad om deras godkännande om att få spela in intervjun. Återigen poängterade vi att 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vår upplevelse är att vi fick god kontakt 

med respondenterna från start och att det uppstod ett ömsesidigt förtroende. Kvale & 

Brinkman (2014) skriver att början av intervjun är väldigt viktig, faktorer som tydlighet 

och intresse är betydelsefulla för att skapa en god kontakt. Intervjuaren måste ge en bild 

av sig själv för att respondenten ska få en känsla av att vilja öppna sig (a.a.). Samtliga 

intervjuer flöt på lättsamt och blev positiva dialoger enligt vår uppfattning. De skedde på 

respondenternas arbetsplatser vilket kan ha medfört att de kände sig trygga i miljön.  

Intervjuguiderna vi skickade ut användes som en grund att utgå ifrån, frågorna gick dock 

in i varandra, men gav stort utrymme för följdfrågor. Tanken var att vi båda skulle vara 

med på samtliga intervjuer men av olika anledningar gick inte det att genomföra. Istället 

blev det att vi gjorde fyra intervjuer gemensamt och delade upp de övriga. Vi kan se en 

vinst i de vi genomförde tillsammans, vid tolkning av resultat. Samtidigt framhåller Trost 

(2010) att återberättandet av den andres intervju skapar positiva diskussioner som sparar 

tid vid sammanställandet av studiens analys. Intervjuerna tog mellan 21 minuter och 1.5 

timme att genomföra och de spelades in på mobiltelefon samtidigt som vi förde egna 

anteckningar. Bryman (2011) poängterar att det är en fördel att spela in för att en 

kvalitativ forskare lägger vikt vid inte bara vad intervjupersonen säger, utan även hur det 

sägs. Alla intervjuer avslutades med att vi tackade för respondenternas medverkan. Vi 

bad också att få återkomma vid behov och informerade om att de gärna får ta del av 

studien.  
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5.6 Bearbetning av materialet 
Trost (2010) skriver att det kan vara en fördel att dela in arbetet med data i tre delar dvs. 

samla in, analysera och tolka. Detta är moment som inte alltid görs för sig, utan mer ofta 

griper de in i varandra.  

 

Redan när du samlar in din data, intervjuar, sker mer eller mindre 

automatiskt såväl en del analyser som tolkningar (a.a. s, 148).  

 

Vidare fastslår Trost att all bearbetning sker utifrån varje individs tycke och smak, då det 

inte finns några bestämda och tydliga regler i kvalitativa studier. Dock ska ett utmärkande 

drag i all forskning vara att det präglas av en nyfikenhet och kreativitet. Det är också av 

stor vikt att hålla sig till etiska regler, hänvisa till källor och litteratur och tydligt visa när 

vi väljer att citera någon.  

 

Vi har valt att bearbeta materialet genom att lyssna på våra inspelningar och då göra en 

jämförelse med anteckningarna, som vi gjort under intervjuerna. I det arbetet har vi 

kompletterat med nya anteckningar, utifrån det vi hört på intervjuerna. Därefter lyssnade 

vi på intervjuerna igen och skrev samtidigt ned en sammanfattning av dem. För att få en 

struktur på det bearbetade materialet och förenkla analysen, har vi följt vår intervjuguide 

när vi sammanställt vårt material. Resultatet kommer att bestå av utvalda delar från 

intervjun som vi tolkar har mer med studiens valda syfte att göra. Trost (2010) hävdar att 

en bearbetning av materialet som sker på detta sätt, har fördelen med att ointressant 

material för den aktuella studien skärs bort.  

 

Om man inte ser allt det intressanta för allt det ointressanta så blir det 

liksom inget av studien och då har man missat ännu mera (Trost, 2010, 

s.150).  

 

Kvale & Brinkman (2014) skriver att den ursprungliga intervjun i slutändan har 

omformats genom analysen, till en historia som forskaren vill nå ut med till sina läsare.  

 

Hur kan jag rekonstruera den ursprungliga historia som berättades av 

intervjupersonen till en historia som jag vill berätta för min publik? (Kvale 

& Brinkman, 2014, s. 210).  

 

Vi har dock sparat alla anteckningar, inspelat material för att vid behov kunna gå tillbaka 

till detta och se om vi har missat värdefull information. Då vi inte har gjort alla intervjuer 

tillsammans har vi delgett varandra information och minnen från intervjuerna. I det 

arbetet har det uppkommit många analyser och tolkningar, vilka vi har skrivit ned för att 

ha användning av i vår diskussion. Trost (2010) betonar att det minne som intervjuaren 

har från utförd intervju, är också en text om vi använder oss av detta vid analysen.  

 

Alla våra texter är värdefulla och dem ska vi använda så gott vi kan för att 

få fullödiga resultat (Trost, 2010, s. 154). 

   

 
5.7 Etiska överväganden 
Kvale & Brinkman (2014) skriver att de forskningsetiska aspekterna ska följa som en röd 

tråd genom hela studiens gång. I vår studie följer vi vetenskapsrådets etikregler HSFR 
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(1999): Informationskravet, Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet: 

 

Informationskravet: Vi har informerat undersökningspersonerna om syftet med studien, 

arbetets gång samt om villkoren för deras medverkan. Vid den första kontakten med 

berörda respondenter informerade vi om vetenskapsrådets etikregler. Information gavs 

även om att deras deltagande är betydelsefullt för vår kommande yrkesroll och att vår 

förhoppning är att bidra med kunskap inom deras verksamhetsområde.  

 

Samtyckeskravet: Respondenterna har genom informationskravet fått vetskap om att 

deras medverkan är frivillig och att de närsomhelst kan välja att avbryta sitt deltagande. 

Då vi har valt att i första hand vända oss till berörda förskolechefer, kan ett dilemma 

uppstå när det gäller samtyckeskravet. Vi valde att intervjua förskollärare och det kan 

därför uppstå en viss oklarhet kring vem som ska lämna samtycke om medverkan, 

förskolechefen eller förskolläraren? Kvale & Brinkman (2014) skriver att det kan uppstå 

en viss press på de underordnade om deras chef har gett samtycke till medverkan. Därför 

ställde vi även frågan specifikt till de förskollärare som har medverkat, när vi bokade in 

tid för intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet: Allt material som kan avslöja de medverkandes identitet har 

avidentifierats. Respondenterna har fått information om att materialet enbart kommer 

användas för vår forskningsstudie och därför förvaras så att utomstående inte kan ta del 

av informationen. Detta informerade vi om både via mail och muntligt vid intervjuerna. 

Men vi tar med oss tankar utifrån Kvale & Brinkman (2014), där han skriver att 

anonymiteten också kan bli ett hinder genom att de medverkande inte får den offentlighet 

som de kanske vill och önskar, då de har lagt ned mycket tid och möda på att delta.  

 

Nyttjandekravet: Vi kommer endast använda materialet i det syfte som vi uppgett i 

informationsbrevet till de tilltänkta intervjupersonerna.  

 

5.8 Tillförlitlighet 
Kvale & Brinkman (2014) framhåller att tillförlitligheten handlar både om att studien 

utförts utifrån gällande regler, samt att respondenterna ska få ta del av resultatet för att 

kunna bekräfta att intervjupersonerna fått rätt uppfattning om det som sagts. Trost (2010) 

poängterar att trovärdigheten är svår att påvisa vid kvalitativa studier då forskaren till stor 

del tolkar det som sägs. Därför är det viktigt att visa läsaren att studien är trovärdig.  

 

Det innebär att jag måste kunna visa eller göra trovärdigt att mina data är 

insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella 

problemställningen (Trost, 2010, s.133-134).  

 

Vidare skriver Trost (2010) att forskaren bör lägga fokus på de etiska aspekterna i såväl 

analys som resultat för att bevisa studiens trovärdighet. 

 

6 Resultat från intervjuer med förskollärare 
Under det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet från de intervjuer som vi 

genomfört. Som vi tidigare skrivit är syftet att belysa förskollärares och 

specialpedagogers förväntningar och erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll i 

förskolan. Studien undersöker också vilka specialpedagogiska insatser som anses 

betydelsefulla i förskolans verksamhet. Intervjuerna genomfördes med en förhoppning 



  
 

14 

om att bringa oss kunskap som är värdefull inför vår kommande yrkesroll som 

specialpedagoger. Vi sammanställer vårt resultat utifrån en uppdelning av svaren från 

respektive yrkeskategori, alltså förskollärare och specialpedagoger för sig. För att 

tydliggöra svaren från intervjuerna och få en struktur i resultatet använder vi oss av 

underrubriker. I resultatet benämner vi förskollärarna F1, F2, F3 och F4 och 

specialpedagogerna S1, S2, S3 och S4 för att säkerställa deras anonymitet.  

 

 

 

Här följer en sammanfattande beskrivning av respondenterna i studien.  

 

F1. Blev färdig förskollärare -1995, men började arbeta som förskollärare - 2000.  Hon 

arbetar i en verksamhet med sju förskoleavdelningar. Det finns ingen specialpedagog 

anställd på denna enhet, utan vid behov kontaktas de centrala MSU pedagogerna i 

kommunen. I nuläget har de specialpedagogiskt stöd var tredje var fjärde vecka. 

 

F2. Blev färdig förskollärare - 2002 och har arbetat som detta i fjorton år. Hon jobbar i 

samma verksamhet som F1, men på en annan avdelning. På denna avdelning har inte 

specialpedagogen varit inkopplad på flera år.  

 

F3. Är i grunden barnskötare sedan – 1979. Har utbildat sig till förskollärare på distans 

och tog sin examen -2012. Hon har jobbat i samma verksamhet sedan – 1984, där finns 

det fyra förskoleavdelningar. I denna verksamhet har en specialpedagog haft en projekt 

anställning under ett år, men kommer till hösten att få en fast anställning på denna 

förskola, samt på två förskolor till.  

 

F4. Är utbildad tidigarelärare vilket i hennes fall innebär, att hon är behörig lärare i 

förskola, fritidshem och i årskurs 1 – 6 på grundskolan. Hon har jobbat i förskolans 

verksamhet i drygt tio år. Hon jobbar i samma verksamhet som F3, men på en annan 

avdelning.  

 

Sammanfattningsvis är samtliga respondenter utbildade förskollärare. Två av 

förskollärarna har en specialpedagog anställd i deras verksamhetsområde. De andra två 

förskollärarna får vid behov av specialpedagogiskt stöd vända sig till de centrala MSU- 

pedagogerna i kommunen. 

 

6.1 Förskollärarnas önskemål, förväntningar och erfarenheter av 
specialpedagogens yrkesroll i förskolan 
 
6.1.1 Specialpedagogens yrkesroll i förskolan  

Att få bekräftelse på det arbete man gör är viktigt anser alla förskollärare vi intervjuat. 

Den bekräftelse som förskollärarna önskar handlar inte bara om att någon ser och talar 

om för dem att de gjort rätt. Det är även viktigt och betydelsefullt att specialpedagogerna 

tar upp aspekter och problem som kan vara svåra för förskollärarna att synliggöra i ett 

arbetslag och i förskolans verksamhet.  

 

Att ha någon annan som för vår talan, någon att luta sig mot. Vi har t.ex. 

sagt till förskolechefen att detta är inte bra för de här barnen, då är det 

skönt när någon annan också säger det. Specialpedagogen blir en länk till 

förskolechefen (F1).  
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Viktigt att höra det som både görs rätt och fel! (F2).  

  

Ibland är risken att vi fastnar, vi går i vår verksamhet och kanske lär känna 

barnen lite för väl. Då är det så skönt att det kommer någon med nya ögon 

och ser det där, eller bara kan få oss att reflektera över det vi gör (F4). 

 

Enligt förskollärarnas erfarenhet handlar specialpedagogens yrkesroll också om att ge 

verktyg för att kunna stödja och se till alla individers behov och utveckling. I förskolans 

vardag och miljö finns det situationer som förskollärarna anser når utanför deras 

kompetens och i detta behöver de ha råd, vägledning och verktyg. Specialpedagogen ses 

som en viktig resurs i arbetet med att fokusera på möjligheter och att undanröja eventuella 

hinder, för utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv. Vidare beskriver förskollärarna 

att en återkoppling inte får glömmas bort, att det görs en uppföljning på de insatser som 

specialpedagogerna och förskollärarna tillsammans fattat beslut om.  

 

Vi behöver få höra det flera gånger för att inte ge upp, för att kunna 

reflektera över vad som har funkat bra och inte bra. Genom återkoppling 

blir det tydligt vad vi ska jobba vidare med och det får oss att inte vilja ge 

upp! (F1).   

 

Någon som pekar i vilken riktning vi ska gå och våga köra på detta, annars 

blir det bara våra perspektiv och vår version som kommer tillbaka (F2). 

 

Förskollärarna beskriver till stor del verksamheten utifrån ett relationellt perspektiv. F2 

säger att specialpedagogen tittar på pedagogernas bemötande, ledarskap och beteende. 

Hon menar att genom observation och reflektion kan specialpedagogen berätta hur deras 

förhållningssätt påverkar både dem själva och barngruppen. En aspekt som alla 

förskollärare betonar är fördelen med att ha en specialpedagog knuten till verksamheten. 

Det blir då mer naturligt att handledning och reflektion fokuserar på verksamheten, i 

stället för problem hos enskilda individer. F4 uttrycker det i följande citat: 

 

Specialpedagogen kan observera hela barngruppen, för det handlar inte 

alltid om individuella barn, det kan handla om gruppen i sig (F4). 

 

Dock framhåller förskollärarna att förutom att se verksamheten ur ett relationellt 

perspektiv, handlar specialpedagogens yrkesroll om att se varje enskild individ och ge 

pedagogerna rätt verktyg för att nå allas enskilda behov. Förskollärare F1 utvecklar 

resonemanget i citatet nedan:  

 

Vi gick på förskolans dag, trots att vi innan kände att det skulle bli svårt för 

några av barnen, vilket det blev. Vi hade anpassat och försökt att skapa så 

bra förutsättningar som möjligt för dem. Trots det, blev det en jobbig 

situation för de barnen. Efter samtal med specialpedagogen kom vi fram till 

att nästa gång är det kanske bäst att de inte behöver utsättas för de 

prövningarna utan att göra något annat. Det är så skönt att få stöttning i 

sådana beslut! (F1).   

 

Förskollärarna visar en medvetenhet om hur den pedagogiska miljön påverkar både 

individuella barn och barngruppen i sin helhet. Två av förskollärarna F1 och F4 lyfter 

vikten av att specialpedagogen kommer ut och observerar miljön, som del av sitt uppdrag.  
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Man blir hemmablind på sin verksamhet, det är bra att någon kommer och 

ser på miljön med andra ögon. Miljön måste förändras med barngruppen! 

(F1). 

 

Verksamheten är bred, miljön är superviktig. Fungerar verksamheten för 

alla? Styr vi för mycket? Hur är ljudnivån? Då är det bra när 

specialpedagogen kommer! (F4).  

 
6.1.2 Kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan 

En gemensam nämnare hos förskollärarna är deras förväntan om att specialpedagogen 

ska vara ett stöd i förskolans verksamhet. Att någon hjälper till med att organisera och 

strukturera arbetet. Se verksamheten med andra ögon och perspektiv som leder till 

verksamhetsutveckling. Enligt F4 bör kärnan vara att skapa goda förutsättningar för alla 

barns utveckling och lärande. 

 

Min uppfattning är att specialpedagogen ska fungera som ett stöd i 

verksamheten, så att vi kan skapa en miljö som är anpassad till individers 

olika förutsättningar och behov. Och de ser ju olika ut! (F4). 

 

Samtliga förskollärare belyser betydelsen av att få tid till gemensam reflektion 

tillsammans med en specialpedagog, för att tillsammans hitta verktyg för att på bästa sätt 

kunna nå alla barn.  

 

Vi har provat allt t.ex. minskat barngruppen och organiserat om, men det 

funkar ändå inte… Hur gör vi nu?(F1). 

 

Någon att bolla med som kan stötta oss när vi känner att det ligger utanför 

vår kompetens (F3).  

 

Vidare framhäver förskollärarna att handledning är en stor del av kärnan i det 

specialpedagogiska arbetet. Genom att specialpedagogen ställer frågor med ett perspektiv 

utifrån öppnas nya tankar och det leder till ett fördjupat synsätt. Det skapar en ökad 

medvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt hos förskollärarna. En av 

förskollärarna F2, lyfter vikten av att specialpedagogen reflekterar över deras bemötande, 

förhållningssätt och arbetssätt. Genom den reflektionen kan förskollärarna få verktyg för 

en ökad självreflektion kring hur deras förhållningssätt påverkar verksamheten både på 

individ, grupp och organisationsnivå. 

 

Jag ser ju utifrån mitt perspektiv, jag ser inte alltid mig själv i det hela… 

Framförallt inte i en låst situation, då det också är en frustration. Det kan 

också vara grejer mellan kollegor och det lyfter vi inte gärna, utan lägger 

det på andra omkring oss! (F2).  

 
6.1.3 Betydelsefulla insatser och specialpedagogens kompetens 

Stöd i olika samverkansprocesser är något som är återkommande i frågan om 

betydelsefulla insatser i förskolans verksamhet. Förskollärarna betonar framförallt att 

specialpedagogen är ett viktigt stöd i föräldrasamverkan, de ser det som ett stort stöd att 

specialpedagogen bidrar med sin kompetens och erfarenhet ur sitt perspektiv. Att någon 

kan ta ansvar för att lyfta aspekter som är obekväma och svåra att ta upp. Två av 

förskollärarna beskriver det så här: 
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I svåra samtal, då är det ett bra stöd att få hjälp av en specialpedagog. Hon 

ser utifrån sin kunskap och vi utifrån vår kunskap i verksamheten (F3).  

 

Det är skönt med stöd när man har samtal med föräldrar kring ett barn med 

vissa svårigheter. Jag kanske har svårt att nå barnet och behöver stöd i 

detta (F2). 

 

När specialpedagogen finns med som en länk i samverkan med föräldrar och andra 

yrkesprofessioner, anser samtliga förskollärare att det ger mer tyngd i den information 

som ska framföras. Det kan t.ex. handla om att kvalitetssäkra övergångar från förskola 

till skola, för att kunna bygga vidare på det arbete som påbörjats. De två förskollärare F3 

och F4, som har en specialpedagog i sitt verksamhetsområde ser stora möjligheter till ett 

nära samarbete, till skillnad från de förskolor där specialpedagogen utgår från ett centralt 

team.  

 

Hon finns i verksamheten, ser och förstår. Det blir naturligt att 

specialpedagogen är med i barngruppen. Lättare att jobba förebyggande 

och sätta in tidigare insatser. Det var svårt att få tid med den förra 

specialpedagogen när hon jobbade centralt. Almanackan var fulltecknad! 

(F3).  

 

Förskollärare F2 uttrycker en annan upplevelse, över att inte ha en specialpedagog i 

verksamheten.  

 

Önskar att de kom in lite snabbare, för att kunna få en tidigare kontakt. Ofta 

kommer de in så sent, när problem har hunnit bli lite större (F2).  

 

Det finns en övergripande önskan hos förskollärarna att specialpedagogen ska arbeta mer 

förebyggande på förskolan, något som de också ger några förslag på. F2 beskriver att hon 

utifrån sin erfarenhet upplevt att t.ex. olika aktuella ämnen som behandlats i Workshops 

har ökat kompetensen och medvetenheten gällande sin profession och sitt 

förhållningssätt. Dock finns en önskan om att det i verksamheten skulle finnas fler 

tillfällen för kompetensutveckling. Genom att jobba förebyggande och sätta in tidiga 

insatser tycker alla förskollärarna att problemen ofta kan lösas innan de blir för 

betungande. F2 och F1 säger så här:  

 

Får man hjälp i ingången behöver man kanske inte ha den långa 

handledningen sedan? Då behöver man inte trilla så långt ned i 

frustrationen, bara peta på detaljerna. Och kunna fokusera på rätt saker, 

innan det blir för stort!(F2). 

 

Det var en så enkel sak, men vi hade inte haft en tanke på det (F1).  

 
6.1.4 Utvecklingsmöjligheter 

En övergripande utvecklingsmöjlighet som förskollärarna vill prioritera är att få tid till 

reflektion, för att bli medvetna om sina egna förhållningsätt och hur det påverkar 

barngruppen och den övergripande verksamheten, något som F2 uttrycker nedan:  

 

Bli uppmärksamma på hur vi beter oss i vårt ledarskap och bemötande, vad 

leder det till och hur påverkar det barngruppen? (F2).  
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Alla upplever också att tidiga insatser och det förebyggande arbetet är viktiga aspekter 

för såväl individens som verksamhetens utveckling.  

 

Genom att tidigt upptäcka behov och se barnen och verksamheten med nya 

ögon, så sker det en utveckling. Då minskar risken för en senare 

kategorisering av barnen i skolan (F4).  

  

I det långa loppet blir det nog inte lika dyrt i samhället, om det satsas 

resurser i tidigt skede (F3). 

 

Ytterligare en utvecklingsmöjlighet som anges av förskollärare F1, är att 

specialpedagogen har en ledande roll, när det gäller att fokusera och prioritera på det som 

ingår i förskollärarnas uppdrag och yrkesprofession.   

 

Ibland är det saker som vi inte kan påverka, det kan vara aspekter hemma 

som påverkar individerna. Men vi ska bara fokusera på hur vi på bästa sätt 

kan möta barnen här (F1).  

 

 

7  Diskussion kring resultatet från intervjuer med 
förskollärare. 
 

7.1 Specialpedagogens yrkesroll och kompetens 
1990 startade en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, där handledning och 

forskningsmetodik var nya ämnen. Visionen för de nyutbildade specialpedagogerna var 

att i verksamheten hitta nya tillvägagångssätt för att främja utveckling på individ, grupp 

och organisationsnivå.  Specialpedagogerna insåg att ett förändringsarbete tar tid, nya 

synsätt och metoder fick med försiktighet införlivas i verksamheten. En förändring som 

skedde med den nya specialpedagogutbildningen var att den nya yrkesrollens fokus blev 

pedagogerna, till skillnad från speciallärarna som i första hand jobbar på individnivå 

(Siljehag, 2007).  

 

Förskollärarna i vår studie uttrycker just en förväntan, likt den Siljehag (2007) belyser, 

att specialpedagogen ska arbeta och ge stöd i alla led i organisationen. De ser 

specialpedagogen som ett värdefullt bollplank och en länk vid samarbetet med 

förskolechefen. Ahlefeld Nisser (2009) betonar att specialpedagogens yrkesroll är 

mångfacetterad och till stor del handlar om att leda andra professioner: 

 

Att arbeta förebyggande, att utveckla verksamhetens undervisnings- och 

lärandemiljöer, att vara en kvalificerad samtalspartner samt att leda 

utveckling uttrycker att detta handlar om en kvalificerad pedagogisk 

ledningsfunktion (a.a. s.46).    

 

Samtliga förskollärare betonar hur viktigt det är att få bekräftelse på det arbete de gör i 

förskolan, något som de anser att specialpedagogen kan bidra med utifrån sitt perspektiv, 

kompetens och profession.  Malmgren Hansen (2002) poängterar dock att långt ifrån alla 

pedagoger är positiva till att ta del av nya perspektiv som specialpedagogerna för fram i 

verksamheten, något som Malmgren Hansen betonar kan bottna i en okunskap om 

specialpedagogens uppdrag i förskolan. Även Catherine Tissot (2013) lyfter att 

pedagogernas förväntningar påverkar synen på specialpedagogens uppdrag, men påvisar 
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vidare att ledningens inställning visar vägen för den status och möjlighet som 

specialpedagogen får att leda en verksamhetsutveckling i positiv riktning.  

 

7.2 Kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan 
När förskollärarna i studien beskriver kärnan i det specialpedagogiska arbetet, är miljöns 

betydelse en framträdande faktor. En av förskollärarna poängterar att specialpedagogen 

bör stötta förskollärarna i arbetet med att utforma en miljö, där alla barn kan utvecklas 

utifrån sina olika förutsättningar och behov. Enligt Bladini (2004) är kärnan i 

specialpedagogisk verksamhet miljön, barn påverkas av den miljö och de sammanhang 

de befinner sig i. För att kunna möta och nå alla individer och deras behov behövs 

specialpedagogisk kompetens och stöd i förskolans verksamhet.  

 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) lyfter ett relationellt perspektiv i förskolans miljö, där 

barnet förändras utifrån den miljö som förskolan präglas av. Pia Björklid (2005) skriver 

att den pedagogiska miljön innefattar olika aspekter, dels den fysiska och den sociala 

miljön. Båda påverkar förutsättningarna för att främja lärande och utveckling på individ, 

grupp och organisationsnivå. Även Björck-Åkesson (2014) understryker förskolans miljö 

ur ett relationellt perspektiv och framhåller samspelet mellan barnen och de vuxna som 

en betydelsefull faktor. Just samspelet är något som flera av förskollärarna i studien också 

tar upp som viktigt att observera, att specialpedagogik innefattar att specialpedagogen 

kan lyfta frågor som handlar om det förhållningssätt de som förskollärare har, när de 

möter barn i verksamheten. En gemensam nämnare hos förskollärarna, är att de önskar 

stöd och handledning av specialpedagogen, för att nå ett gemensamt förhållningssätt där 

ett relationellt perspektiv är i fokus. Enligt deras erfarenhet av handledning anser 

förskollärarna att det vidgar deras synsätt, förhållningssätt och öppnar upp för 

självreflektion. Det stämmer väl överens med det Palla (2009) skriver, att 

specialpedagogen har en framträdande roll, genom att handleda, för att sträva mot en 

samsyn hos alla professioner i förskolans verksamhet. En viktig del i handledningen är 

att lyfta och utveckla pedagogernas kompetens.   

 

7.3 Betydelsefulla insatser och utvecklingsmöjligheter 
Enligt Björk-Åkesson (2014) är de viktigt med en specialpedagogisk kompetens i 

förskolan för att kunna arbeta förebyggande och kartlägga behov som finns. Genom tidiga 

insatser minskar risken för en kategorisering av barnen i skolan. Lutz (2009) 

problematiserar dock i sin avhandling att genom det särskilda stödet så finns en risk att 

barnet utpekas som avvikande, i relation till sina jämnåriga kamrater. Han påtalar dock 

att det inom forskning som rör specialpedagogik, idag oftast pekar på ett fokus att det är 

miljön som ska förändras, inte det enskilda barnet. Även Palla (2009) tar upp dilemmat 

med att barnet särskiljs vid jämförelse med andra barn.  Siljehag (2007) skriver i sin 

doktorsavhandling att i de fall där det finns en okunskap hos ledning, andra professioner 

och pedagoger gällande specialpedagogens uppdrag, som en kvalificerad samtalspartner 

med stor delaktighet i verksamhetens utveckling, blir det ett större fokus på individ, 

istället för grupp och organisation. Förskollärarna vi intervjuat såg enbart positivt på 

specialpedagogiska insatser i förskolan och påtalade vinsten med att få tid till tidiga 

insatser i förskolans verksamhet.  De förskollärare i vår studie som har en specialpedagog 

knuten till sin förskola såg stora möjligheter till förebyggande arbete och tidiga insatser 

genom att specialpedagogen mer naturligt finns med i barngruppen och på ett mer 

tillgängligt sett kan observera och delta. Förskollärarna ansåg också att specialpedagogen 

har en viktig stödfunktion i samverkan med andra professioner och inte minst i 

föräldrasamverkan. Den kompetens och erfarenhet som specialpedagogen har, medför att 
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det som sägs ur ett specialpedagogiskt perspektiv får större innebörd och tyngd.  Något 

som stämmer överens med det Palla (2009) fastslår, att forskning visar på att samverkan 

mellan professioner kring barnen i behov av stöd skapar stora möjligheter till att tidigt 

uppmärksamma vad barnen behöver och sätta in betydelsefulla insatser. Alla måste 

hjälpas åt för att stödja barnens utveckling men specialpedagogerna har ett särskilt ansvar 

poängterar Palla (2009), något som förskollärarna i studien också gav uttryck för; att det 

är skönt att någon tar ansvar och ger pedagogerna verktyg för att möta alla barn och deras 

föräldrar. För att öppna upp möjligheterna till att kunna samarbeta med andra instanser, 

myndigheter och verksamheter i stödet kring individen, måste föräldrarna ge sitt 

medgivande. Att skapa en god kontakt med hemmet, där en väl fungerande 

kommunikation finns är mycket viktigt (Jakobsson & Nilsson, 2011).  Förskollärarna vi 

intervjuat tycker att det är en betydelsefull insats att få stöd i svåra samtal.  

 

8 Resultat från intervjuer med specialpedagoger 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet från intervjuerna av specialpedagogerna i studien.  

 

Här kommer en sammanfattande beskrivning om specialpedagogerna vi intervjuat: 

 

S1: Förskollärare som vidareutbildat sig till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Har även gått en påbyggnadsutbildning inom handledning. Gedigen 

erfarenhet. Har jobbat 20 år som speciallärare och 15 år som specialpedagog. Är anställd 

på ett centralt resursteam i kommunen och har uppdrag både i förskolan och skolan, ända 

upp till årskurs 9. 

 

S2: Från början utbildad förskollärare och fritidspedagog, har arbetat 7 år på förskola och 

7 år på fritidshem, bland annat på ett litet fritids för barn med speciella behov. Även jobbat 

på särskola och resursskola. Blev färdigutbildad specialpedagog hösten 2015, men har 

arbetat som specialpedagog i 2 år. Är knuten till en enhet som innefattar 17 

förskoleavdelningar. Arbetar 75 % i nuläget.  

 

S3: Är precis som S2 utbildad förskollärare och fritidspedagog i botten, tog sin examen 

2000. Även gått en ledarskapskurs. Har jobbat 7 år på fritidshem och 8 år på förskola 

samt 1 år på en resursskola. Var vid intervjutillfället precis färdigutbildad specialpedagog. 

Under det senaste året har hen arbetat som specialpedagog på enheten genom en 

projektanställning som nu övergår i en fast tjänst. Uppdraget som specialpedagog på den 

här enheten innefattar 15 förskoleavdelningar, en öppen förskola och OB- omsorg.  

 

S4: En utbildning som förskollärare i grunden och har arbetat som det i 24 år. Under tre 

år utbildade hen sig vidare till specialpedagog och blev färdig 2005. Har också som S1 

gått en påbyggnadsutbildning i handledning och kompetensutvecklat sig genom en 

utbildning till synpedagog. Jobbar i nuläget 80 % som övergripande specialpedagog mot 

5 förskolor och 20 % som MSU- pedagog på ett centralt resursteam, där även S1 är 

anställd.  

 

 

Av de specialpedagoger som vi har intervjuat jobbar alltså två på kommunens centrala 

resursteam dvs. som MSU – pedagoger (med särskilt uppdrag). De andra två 

specialpedagogerna har en övergripande tjänst med sina uppdrag kopplade till ett visst 

verksamhetsområde.  
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8.1 Specialpedagogernas beskrivningar av sin yrkesroll mot förskolan 

 
8.1.1 Specialpedagogens uppdrag och i förskolan 

Samtliga specialpedagoger beskriver sitt uppdrag som övergripande, att de arbetar på 

organisations-, grupp och individnivå. Däremot har de lite olika erfarenheter av vilken 

nivå som får störst fokus. S1 har en önskan om att arbeta mer i grupp och organisation 

men upplever att pedagogerna ofta hör av sig när de är bekymrade över enskilda barn. 

Enligt S3 handlar arbetet mycket om diskussion och reflektion tillsammans med 

pedagogerna på gruppnivå. Är det bekymmer med ett enskilt barn riktas blicken ändå 

tillbaka till verksamheten menar S3. Även S2 beskriver sitt uppdrag mycket utifrån grupp 

och organisationsnivå, att i samarbete med andra professioner utveckla lärmiljön och 

identifiera behov som finns. S4 säger att det uppdrag hen har är övergripande och skapas 

utifrån det hen ser i verksamheten.  

 

Synliggöra olika perspektiv och genom gemensam reflektion hjälpa 

pedagogerna att själva komma fram till en problemlösning. Det tycker jag 

är mitt uppdrag (S1). 

 

Närheten är en stor möjlighet i mitt arbete, se små saker i vardagen t.ex. 

hur man lägger upp struktur och rutiner (S2). 

 

Personalen ska få en chans att utvecklas tillsammans och också utveckla 

sitt förhållningssätt (S3). 

 

Om jag kan se att det finns ett behov av att arbeta med t.ex. förhållningssätt 

– skapar jag mitt uppdrag (S4). 

 

Specialpedagogerna framhåller samverkan som en stor del av sitt uppdrag. Både 

samverkan med förskolechef, föräldrar och pedagoger i verksamheten men också extern 

samverkan med socialförvaltningen och olika nätverksträffar. MSU-pedagogerna (S1 och 

S4) säger att när de har ett uppdrag på en förskola är det viktigt med en direkt återkoppling 

till förskolecheferna men också att kontakt skapas med det aktuella arbetslaget.  Tydlighet 

är viktigt menar specialpedagogerna- vem gör vad? S2 och S3 som arbetar ute på en enhet 

uttrycker en stor fördel med sin förankring i verksamheten, att det också skapar 

möjligheter till mindre formella möten och spontana diskussioner.  

 

Inte bedöma, men tydliggöra vem som har ansvar för vad när flera instanser 

är inkopplade (S1). 

 

Jag kanske är i ett av husen och någon säger: titta nu blev det så här igen, 

hur ska vi bryta detta? Att ha en reflektion och diskussion där och då! (S3). 

 

S1 lyfter handledning som en stor del av sitt uppdrag. Hen brukar träffa pedagogerna som 

får handledning var 3-4 vecka. S1 beskriver handledningen som en reflektion och att 

fokus ligger på hur verksamheten ska utvecklas. När uppdraget handlar om enskilda barn 

måste föräldrarna informeras poängterar S1. Även S2 och S3 tar upp handledning som en 

del av sitt uppdrag och menar att de ska bidra med en ökad kunskap, vara ett stöd och en 

kvalificerad samtalspartner. S4 säger att det är viktigt att försöka vara ute i verksamheten 

även när det inte finns ett särskilt uppdrag och uttrycker en önskan om att det skulle finnas 

mer tid till det. Samtidigt poängterar S4 att det måste finnas en distans till verksamheten, 

ett perspektiv utifrån. 
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Jag ska öka kunskapen om det specialpedagogiska området i enheten, det 

gör jag t.ex. genom ett forum på nätet där jag lägger ut information (S2). 

 

Jag skulle vilja ha tid till att vara mer i verksamheten. Men det är bra med 

en viss distans- får inte bli en del i verksamheten, måste ha 

utifrånperspektivet (S4).  

 

S2 och S3 tar upp en strävan mot ett förebyggande arbete, att gemensamt med 

förskollärarna uppmärksamma varje barns behov och individanpassa lösningar så det blir 

en positiv lärmiljö för alla barn. Att undanröja hinder för att främja utveckling och 

lärande. S1 menar att uppdraget handlar mycket om att kartlägga behov och synliggöra 

olika perspektiv, att följa och iaktta barns utveckling. Ge förskollärarna verktyg så att de 

kan möta barnen på bästa sätt. Tydlighet är väldigt viktigt i uppdraget tycker S4, att vara 

professionell och inte ta på sig sådant som ligger utanför sitt eget område.  

 

Identifiera och analysera svårigheter för att kunna arbeta förebyggande. 

Det läggs mycket tid på det (S2). 

 

En av huvuduppgifterna är att identifiera och undanröja svårigheter (S3). 

 

Uppdraget kan ses som en verktygslåda där t.ex. observation är ett verktyg 

(S1). 

 

Det gäller att vara tydlig med vad som kan tänkas ingå i sitt uppdrag, och 

vara professionell med att tala om vad som är utöver den kompetens man 

bär med sig (S4).  

 

 
8.1.2 Kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan 

Övergripande anser specialpedagogerna att kärnan i det specialpedagogiska arbetet är att 

undanröja hinder och jobba förebyggande, så att alla barn ges samma möjligheter för att 

främja en gynnsam utveckling. S3 benämner detta så här:  

 

Det är vuxnas ansvar att hitta olika sätt att nå barnen. Det är pedagogernas 

uppgift att få barnen att förstå… Barn uppför sig om de kan!! (S1). 

 

Sett ur barnens perspektiv ska alla barn ges samma möjligheter att 

utvecklas och lyckas! Någon sa en gång att det är som att kratta manegen, 

att ta bort lite ojämnheter (S3).   

 

Att jobba förebyggande och främjande och lyfta det som fungerar! (S4) 

 

S2 menar vidare att det är lärmiljöerna som påverkar möjligheten att främja en likvärdig 

utveckling för alla individer. En miljö måste anpassas utifrån vilka behov som finns.  

 

Undanröja hinder i lärmiljöerna, hur de hindren ser ut kan vara väldigt 

olika (S2).  

 

S1 och S3 tar också upp handledning som en kärna i deras uppdrag. Genom handledning 

menar S1 att hen får möjlighet att bekräfta det viktiga arbete som pedagogerna utför och 
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få dem att våga tänka nytt, när man provat strategier och metoder som inte fungerar. De 

ser det också som deras ansvar att få med allas perspektiv.   

 

Att få med allas perspektiv; Personal, föräldrar osv. Jag lägger ett pussel, 

jag får lite information där och lite där, och till slut skapar det en överblick. 

Så inget  missas och försvinner (S3). 

 

Man är lite av en samtalsledare och får med allas perspektiv så inte någon 

får tolkningsföreträde. Mana på lite! (S1). 

 
8.1.3 Betydelsefulla insatser och specialpedagogens kompetens  

En gemensam nämnare hos specialpedagogerna är att de anser att betydelsefulla insatser 

i förskolan är något som sker i samverkan med förskollärarna de möter i verksamheten. 

Även andra instanser och professioner är viktiga att samarbeta med, alla har ett ansvar för 

att barnen och verksamheten ska utvecklas. S1 tar upp förskolechefens betydelse, att du 

som chef också måste kunna förmedla pedagogiska verktyg och stödja förskollärarna i 

deras arbete. S1 uttrycker det så här: 

 

Är det en svajig chef blir det ett svajigt arbetslag. Det påverkar sedan hur 

pedagogerna möter barnen (S1). 

 

S2 anser att det är viktigt med en kontinuerlig kontakt med alla som finns kring barnen 

och deras vårdnadshavare, och att specialpedagogen kan hjälpa till att tillföra kunskaper 

och främja att samverkan sker på allas villkor. S3 poängterar att specialpedagogen ska 

hitta möten för samverkan i en gemensam strävan för barnets bästa.  

 

Samtliga specialpedagoger säger att de varit tydliga med sitt uppdrag, gentemot 

förskollärarna. När de var nya på sina tjänster, hade många förskollärare en förväntan att 

de som specialpedagoger skulle komma med färdiga lösningar på olika problem. Därför 

poängterar specialpedagogerna att när de möter andra professioner, måste de synliggöra 

vad som är deras uppdrag och att arbetet ska ske långsamt och under gemensamt ansvar. 

 

Processhandledningen är en långsam process och då känner nog en del att 

de inte får en snabb lösning med olika verktyg. De flesta förskollärare är 

dock medvetna om sin roll (S3). 

 

I början var de mycket funderingar kring vad en specialpedagog kan vara 

bra för? Många trodde att man skulle komma med ett facit (S2). 

 

Hur fixar vi detta lite snabbt? Då måste jag tydliggöra; det här kan jag 

bidra med (S1). 

 

I början trodde de att jag skulle komma med mitt trollspö och trolla bort 

alla problem! Men jag jobbar inte så (S4). 

 

S3 tar upp miljön som en viktig faktor att beakta när det gäller betydelsefulla insatser. 

Specialpedagogen måste se helheten och titta på struktur, arbetssätt och förhållningssätt. 

Hur miljön är utformad har stor betydelse för exempelvis ett barn med nedsatt hörsel 

menar S3. 
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S3 och S4 lyfter betydelsen av både en formell och en informell kompetens. Att utgå från 

uppdraget och söka den fortbildning och kunskap som behövs för att kunna ha en 

nyckelroll i att utveckla verksamheten. Bemötande och ödmjukhet i sin roll är viktigt 

anser S4, när man möter alla duktiga och kompetenta pedagoger. S3 menar att i rollen 

som specialpedagog är det viktigt att vara lyhörd och genuint intresserad av hur 

förskollärarna tänker, men också att det är bra med fantasi, kreativitet och att våga pröva 

nya vägar.  

   

Man måste vara prestigelös tycker jag! (S3). 

 

S2 anser att det är viktigt att man har en egen erfarenhet av yrkesrollen man handleder, 

att ha en bakgrund som förskollärare. Med den erfarenheten i bagaget skapas en förståelse 

för den arbetssituation förskollärarna har. Vidare menar S2 att det är betydelsefullt med 

ett relationellt synsätt och att hen kan vidga tänket i organisationen. Genom att tillföra 

kunskap om att barn i behov av stöd kan handla om så många olika saker, kan det ske en 

utveckling. Betydelsefulla insatser kan handla om att vara ett bollplank, ställa rätt frågor 

och föra en dialog tycker S2. 

 

Lyfta tänket i organisationen så att det inte bara blir ett diagnostänk; att 

barn i behov av stöd inte bara är barn med diagnoser(S2). 

 

S1 anser att du som specialpedagog behöver ha förmåga att komma med nya perspektiv 

och fungera som en brobyggare mellan t.ex. förskola och hem. Öka reflektionen kring hur 

situationen kan se ut i olika perspektiv. Vidare tycker S1 att specialpedagogen måste ha 

en kunskap om barns normala utveckling, vad man kan förvänta sig av barn i olika åldrar. 

S1 poängterar att fokus ska vara på det positiva och uttrycker det så här: 

 

Lyfta fram det barnen är duktiga på så att man inte bara fokuserar på 

svårigheter. Att ha rätt att lyckas! (S1).  

 
8.1.4 Utvecklingsmöjligheter 

I resultatet ser vi att specialpedagogerna anser det vara en utvecklingsmöjlighet, att deras 

kunskaper förmedlar en acceptans och ett förhållningssätt i verksamheten, som präglas 

av att främja och utveckla en förskola som är anpassad utifrån alla individers olikheter.   

 

Att se allas olikheter som en tillgång! (S1). 

 

Att rättvisa inte alltid är att alltid göra lika för alla barn (S2). 

 

S3 och S4 menar att det är viktigt att skapa en helhet i utvecklingen, genom att ha eller 

att skaffa sig mandat för att kunna påverka i ledning och organisation. 

  

Lyfta ett nytt tänk hos ledningen, ut mitt perspektiv (S3). 

 

Vara med och utveckla verksamheten genom att vara en bro mellan chef – 

pedagoger och även hjälpa pedagogerna med att inte lägga negativ energi 

på det som inte går att påverka (S4). 

 

S1 anser vidare att extern handledning och reflektionstid av exempelvis en psykoterapeut 

är en viktig faktor för att skapa utvecklingsmöjligheter. 
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Sedan kan vi i vår tur vara bollplank åt andra (S1). 

 

Diskussioner och reflektionstid är också något som S2 anger som en 

utvecklingsmöjlighet. 

 

Diskussioner och reflektionstid är en stor utvecklingsmöjlighet, där ställs 

allt på sin spets! (S2). 

 

Genom att ha möjlighet till fördjupning i olika kunskaper så blir det en 

kompetenshöjning i hela verksamheten (S3). 

 

Anordna olika teman för Workshops skapar stora möjligheter för kompetensutveckling, 

menar S4. Dock finns det vissa svårigheter tidsmässigt med att organisera dem i 

verksamheterna, så att flertalet av pedagoger har möjlighet att vara med, då det är svårt 

att frigöra pedagogerna från barngruppen.   

 

En av specialpedagogerna ser det som en utvecklingsmöjlighet att specialpedagogen är 

placerad i förskolans verksamhet med en övergripande tjänst.   

 

När man är på plats i verksamheten, så är det lättare med en snabbare 

beslutsgång (S3). 

 

9  Diskussion kring resultatet från intervjuer med 
specialpedagoger 
 

9.1 Specialpedagogens uppdrag i förskolan 
Enligt examensförordningen (SFS 2007:638) för specialpedagoger ska uppdraget riktas 

mot att utveckla verksamheten både på individ-, grupp och organisationsnivå.  

 

visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp-och 

individnivå (SFS 2007:638). 

 

Specialpedagogerna som ingår i studien beskriver just sitt uppdrag som övergripande, de 

upplever att de är verksamma i alla led i organisationen. De uttrycker dock att de har olika 

erfarenheter av uppdragets inriktning, om fokus hamnar på individ-, grupp eller 

organisationsnivå. En gemensam nämnare när specialpedagogerna pratar om sitt uppdrag 

är att de anser att reflektion och diskussion tillsammans med pedagogerna utgör en stor 

del av arbetet. Något som även Ahlefelth von Nisser (2009) tar upp i sin avhandling som 

betydelsefullt, att det i verksamheten skapas förutsättningar där tid finns för 

samtalsprocesser som utvecklar en samverkan och en helhet i organisationen. S1 

beskriver samtalet och den gemensamma reflektionen så här: 

 

Synliggöra olika perspektiv och genom gemensam reflektion hjälpa 

pedagogerna att själva komma fram till en problemlösning. Det tycker jag 

är mitt uppdrag (S1). 

 

Flertalet av specialpedagogerna lyfter handledning som en stor del av sitt arbete och 

menar att syftet med handledningen är att öppna upp för reflektion, ge ny kunskap och att 

specialpedagogen ska vara ett stöd i det viktiga samtalet. S1 poängterar att fokus i 
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handledningen ska ligga på hur verksamheten ska utvecklas och att det är ett tillfälle för 

reflektion. I Bladinis (2004) studie beskriver specialpedagogerna handledningen som ett 

sätt att få till en förändring, att reflektionen öppnar upp för nya sätt att se på situationen. 

Specialpedagogerna i Bladinis (2004) studie såg också handledningen som ett sätt att ge 

förskollärarna verktyg för att nå barnen där de befinner sig och skapa möjligheter för att 

främja en positiv utveckling för barnen i verksamheten. Handledningen sågs alltså som 

ett verktyg att arbeta med för att skapa förändring på såväl grupp som individnivå. I sitt 

uppdrag som specialpedagoger i förskolan framhåller samtliga respondenter att det måste 

finna en samverkan mellan alla professioner men också en tydlighet i vem som har ansvar 

för vad. Det är något som Palla (2009) också understryker, att alla professioner har sin 

kompetens och samverkar utifrån det, men att specialpedagogen i sin yrkesroll har en 

uppgift att bidra till att öka kunskap och ge nya perspektiv genom just reflektion och 

handledning.  

 

Flera av specialpedagogerna tycker att det är viktigt att använda sig av sin tidigare 

erfarenhet och kunskap i sin roll som specialpedagog. S2 menar att för att kunna handleda 

en yrkesgrupp med exempelvis förskollärare, behövs det en egen bakgrund som 

förskollärare, för att fullt ut kunna förstå arbetssituationen. Det är något som de blivande 

specialpedagogerna i Birgitta Lansheims (2010) studie också belyser, att vid formandet 

av den nya yrkesrollen utgår du från den erfarenhet du bär med dig sedan tidigare. 

Specialpedagogerna i studien menade vidare att med en bakgrund som förskollärare 

skapades oftare uppgifter som handledning, till skillnad från specialpedagoger med 

bakgrund i grundskolan som oftare arbetade med läs och skrivinlärning i sin nya yrkesroll 

som specialpedagog (a.a.).  

 

S3 och S4 tog upp betydelsen av både en formell och en informell kompetens i 

specialpedagogens yrkesroll. Det är viktigt med en formell kompetens där du som 

specialpedagog tar ett stort eget ansvar för att söka rätt på den kunskap du behöver 

poängterar S4. Genom den formella kompetensen får du en utökad kunskap för att kunna 

ha en överblick över hela organisationen tycker S3. Vidare menar S3 att kompetens är en 

förmåga att kunna reflektera över både sitt eget och andras perspektiv. Reflektion och 

kommunikation är viktigt tycker S4, att kunna möta pedagogerna på ett ödmjukt sätt. 

Pedagogerna i Kerstin Åmans (2006) studie lyfter också det kollegiala samtalet som en 

stor möjlighet för att lyfta kompetensen, att i mötet och reflektionen kunna ta del av allas 

perspektiv och vidga kompetensen i arbetslaget. S1 tar upp det salutogena synsättet, att 

fokusera på det friska och positiva för att främja utveckling och lärande. Något som 

stämmer med det synsätt som Petri Partanen (2012) också betonar, att pedagoger måste 

fokusera på det eleverna kan för att skapa förutsättningar för att alla ska lyckas. S1 

uttrycker det så här: 

 

 Alla har rätt att lyckas! Fokusera på det salutogena- det friska! (S1) 

  

De två specialpedagoger som är direkt knutna till en verksamhet tar upp det förebyggande 

arbetet som en betydelsefull del av sitt uppdrag, för att se till alla barns behov och skapa 

positiva lärmiljöer som främjar en utveckling hos alla. Vikten av ett förebyggande arbetet 

är något som också Björk-Åkesson (2014) beskriver; att genom specialpedagogiskt stöd 

i förskolan utgå från de behov som finns för att skapa goda förutsättningar för lärande. 

Detta förebyggande arbete, där specialpedagogerna har en viktig roll i att främja en 

utveckling av förskolans miljö, är något som våra respondenter ser som kärnan i det 

specialpedagogiska arbetet i förskolan.  
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9.2 Kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan 
En strävan och en vilja över att vara delaktiga i verksamhetens arbete med att skapa en 

lärmiljö som främjar utveckling och lärande för alla barn, kan vi övergripande se när 

specialpedagogerna beskriver kärnan i deras uppdrag. De får då en möjlighet att med 

deras kompetens hjälpa till med att kartlägga behov, observera och bygga upp en miljö 

där eventuella hinder undanröjs. Två av specialpedagogerna beskriver det så här;  

 

Undanröja hinder i lärmiljöerna, hur de hindren ser ut kan vara väldigt 

olika (S2).  

 

En av huvuduppgifterna är att identifiera och undanröja svårigheter (S3).  

 

Björklid (2005) framhåller att förskolans miljö och verksamhet måste anpassas efter de 

barn som vistas där, huvudfokus blir då en respekt för varje individ och dess utveckling. 

Claes Nilholm (2012) påpekar dock, att det finns ett tvivel hos många i skolans ledning 

om att miljö och organisation, kan vara orsaker till viss problematik hos individerna. Detta 

synsätt leder i sin tur till att det uppfattas som en okunskap och ett motstånd från 

ledningen, att i första hand förändra verksamheten, så att den är anpassad efter de 

individer som finns i barngrupperna för att skapa en god lärmiljö till alla. Men i 

Läroplanen (Lpfö 98) står det klart och tydligt att det är förskolechefens ansvar att;  

 

Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö 

och material för utveckling och lärande (Skolverket, 2010, s. 16).  

 

Två av specialpedagogerna S1 och S3 säger också att kärnan i deras uppdrag är 

handledning och att ge bekräftelse till pedagogerna i förskolan. Genom detta skapas goda 

förutsättningar och möjligheter till att få med fler perspektiv och synsätt i verksamheten, 

som öppnar upp för och bygger ”nya vägar” som förhoppningsvis leder till en positiv 

utveckling.  

 

Att få med allas perspektiv; Personal, föräldrar osv. Jag lägger ett pussel, 

jag får lite information där och lite där, och till slut skapar det en överblick. 

Så inget  missas och försvinner (S3).  

 

I examensförordningen står det att specialpedagogen ska efter avslutad examen;  

 

visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda 

(SFS 2007:638). 

 

Björck-Åkesson (2014) framhåller även hon, att specialpedagoger genom handledning 

kan stödja förskollärare med att forma en struktur och välja rätt fokus, för att på bästa sätt 

undanröja hinder i lärmiljön, som främjar och strävar efter en utveckling mot 

måluppfyllelse. Persson (2013) skriver att specialpedagogen tillsammans med rektor ska 

vara ansvariga, uppmärksamma och delaktiga i verksamhetsutvecklingen, för att främja 

en utveckling som formar en förskola för alla. Vilken kompetens specialpedagogen 

behöver ha i sina uppdrag kan vara väldigt olika, vilket visar på den bredd av kunskap 

som en specialpedagog bör och förväntas ha. Men Persson (2013) understryker att en av 

specialpedagogens viktigaste uppgifter, kärnan i uppdraget är att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare för föräldrar och personal i förskolans verksamhet.  
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9.3 Betydelsefulla insatser och utvecklingsmöjligheter 
En gemensam nämnare hos specialpedagogerna i studien är deras medvetenhet om 

samverkans betydelse i deras uppdrag som specialpedagoger i förskolan. Deras synsätt 

präglas av tanken att alla som finns runt barnen arbetar tillsammans för att främja 

utveckling och lärande och att de i sin roll som specialpedagoger ofta blir en länk mellan 

olika professioner. Ahlefeld Nisser (2009) poängterar att det krävs att specialpedagogen 

har en stor förmåga att kommunicera och kan öppna upp för nya perspektiv. Vidare 

skriver Ahlefeld Nisser att det i praktiken också måste skapas förutsättningar för 

specialpedagogen att bygga upp ett förtroende hos barn, vårdnadshavare och andra 

professioner för att få mandat i sin roll som specialpedagog. Det är något som S3 ser som 

en stor utvecklingsmöjlighet, genom ett mandat i organisationen kan du vara med och 

påverka att det sker en verksamhetsutveckling. S1 lyfter förskolechefens roll i det här 

arbetet, att hen har förmåga att vara tydlig och ge pedagogerna verktyg för att kunna sköta 

sitt jobb på bästa sätt. Även Palla (2009) påpekar betydelsen av att specialpedagogen får 

mandat för sitt uppdrag i verksamheten, för att det ska bli ett positivt samarbete,  där ett 

förtroende finns i alla led i organisationen. För att kunna leda en verksamhetsutveckling, 

vara ett bollplank och vara en länk i den samverkan som behövs i en organisation, anser 

specialpedagogerna i vår studie att det är viktigt med egen handledning så att de inte står 

ensamma i sitt arbete. Något som också Palla (2011) belyser, specialpedagogen kan inte 

på egen hand ta ansvar för de specialpedagogiska insatserna, utan alla professioner har 

sin del i ansvaret. Genom att reflektera, diskutera och bidra med ny kunskap öppnas nya 

perspektiv där alla får vara olika och få det stöd de har rätt till tycker S2.  

 

Vi som specialpedagoger kan öppna för ett nytt tänk, för att skapa en mer 

individanpassad förskola, Att rättvisa inte är att alltid göra lika för alla 

barn (S2). 

 

10  Sammanfattning 
 

10.1 Specialpedagogens yrkesroll 
Utifrån samtliga respondenters uttalanden kan vi tydligt se en samstämmighet kring 

specialpedagogens yrkesroll i förskolan, det finns en förväntan hos alla att 

specialpedagogen ska arbeta övergripande i alla led i organisationen. Sammanfattningsvis 

uttrycker både förskollärarna och specialpedagogerna att yrkesrollen innebär att 

specialpedagogen intar ett helhetsperspektiv på individ, grupp och organisationsnivå. Två 

av specialpedagogerna i vår studie har tjänster på ett centralt resursteam i kommunen, 

övriga två har övergripande tjänster knutna till ett visst verksamhetsområde. Vår tolkning 

av resultatet visar på att det finns skillnader i hur specialpedagogen är delaktig i alla nivåer 

i förskolans verksamhet, beroende på hur deras tjänst är utformad.  

 

10.2 Kärnan i det specialpedagogiska arbetet 
Samtliga respondenter framhåller att kärnan i det specialpedagogiska arbetet är förskolans 

miljö och dess betydelse för utveckling och lärande hos alla barn. Alla uttrycker vikten 

av att specialpedagogen finns med som ett stöd vid utvecklingen av lärmiljön utifrån ett 

relationellt perspektiv. Något som får stöd i vår valda teori som fokuserar på barns 

utveckling och lärande utifrån den kontext barnet befinner sig i.  

 

Med ett systemteoretiskt perspektiv lyfter man fram att många olika faktorer 

påverkar barns utveckling och lärande och att många olika slags åtgärder 
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är nödvändiga för att ge barn en bra start i livet (Björck- Åkesson, 2014, 

s.29).  

 

 
10.3 Betydelsefulla insatser och utvecklingsmöjligheter  
En gemensam punkt hos våra respondenter är att de betonar samverkans betydelse för att 

kunna möta och skapa förutsättningar för att tillgodose alla barns behov. Förskollärarna i 

vår studie ser att specialpedagoger genom sin yrkesroll och profession kan främja ett 

förebyggande arbete och uppmärksamma vilka tidiga insatser som behöver sättas in. Palla 

(2009) understryker att specialpedagogen har ett övergripande ansvar för att 

uppmärksamma vilka insatser som bör prioriteras. Specialpedagogerna vi intervjuat ser 

att samverkan mellan olika professioner är en förutsättning för att det ska ske en gynnsam 

verksamhetsutveckling och att de ofta blir en länk mellan olika led i organisationen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi i vår studie se en övergripande enighet hos våra respondenter 

angående specialpedagogens yrkesroll i förskolan.  

 

 

11 Avslutande diskussion 
 

11.1 Metoddiskussion 
Vi anser  efter genomförd undersökning att valda perspektiv och vald teori stämmer väl 

överens med studiens syfte och frågeställningar. Under arbetets gång har vi fortlöpande 

kunnat relatera till det kategoriska och relationella perspektivet samt systemteorin. Vidare 

bedömer vi att kvalitativa intervjuer var rätt metod för vår undersökning. Syftet med 

studien var att belysa förskollärares och specialpedagogers förväntningar och erfarenheter 

av specialpedagogens yrkesroll i förskolan. En förhoppning med studien var också att vi 

skulle få fördjupade kunskaper, som skulle vara betydelsefulla för oss i vår kommande 

yrkesroll som specialpedagoger. Denna önskan har långt överstigit våra förväntningar, 

genom våra intervjuer som blivit forum för diskussion och reflektion kring 

specialpedagogens yrkesroll. Vid intervjutillfällena har vi fått ta del av olika erfarenheter, 

kunskaper och förväntningar som väckt många tankar och fördjupad förståelse för det 

uppdrag som vi nu står inför. Kvale & Brinkman (2014) skriver att intervjun är en social 

företeelse där kunskap skapas i mötet mellan den som intervjuar och respondenten.  

 

Redan efter första intervjutillfället uppmärksammade vi att frågorna gick in i varandra, 

vilket ledde till en del upprepningar av respondenternas svar. Detta hade kunnat undvikas 

om vi hade gjort några pilotintervjuer. Hänsyn måste dock tas till den relativt begränsade 

tidsperioden, vi kände en tidspress över att komma igång med våra intervjuer så fort som 

möjligt. Det var bra att ha intervjuguiden som en bas att utgå från och vår upplevelse är 

att respondenterna pratade öppet om frågorna. De flesta intervjuer har vi genomfört 

tillsammans men på grund av olika anledningar delade vi upp de sista mellan oss. Vi har 

dock under arbetets gång träffats flera gånger i veckan och diskuterat det analyserade 

materialet, så även de intervjuer vi genomfört enskilt har bidragit till många positiva 

diskussioner.  

 

Den valda teorin och metoden har gjort att vi fått en tydlig röd tråd i vårt arbete där vi 

kunnat koppla ihop teori och empiri på ett fruktbart sätt. Vi anser också att vi kunnat bära 

med oss vår mångåriga erfarenhet som förskollärare i mötet med de båda yrkesgrupperna. 
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Visserligen kan våra erfarenheter präglat våra tolkningar vid analysen, men på det stora 

hela har våra kunskaper och erfarenheter gjort att vi haft med oss en inblick och förståelse 

för iallafall förskollärarens yrkesroll. Under hela processen har vi också fått till oss nya 

kunskaper som bidragit till en större inblick även när det gäller specialpedagogens 

yrkesroll. Precis som vi hade hoppats på! 

 

11.2 Resultatdiskussion 
I vår kommande yrkesroll vill vi skapa förutsättningar för att arbeta förebyggande genom 

tidiga insatser i förskolans verksamhet. Vi delar därmed Björk- Åkessons (2014) åsikt om 

vikten av specialpedagogisk kompetens i förskolan, för att kunna identifiera och kartlägga 

behov av stöd för alla individers utveckling och lärande. Vid analysen av vårt resultat såg 

vi en skillnad i hur specialpedagogernas tjänst var utformad organisatoriskt, vilket gav en 

påverkan på hur stor del av arbetsuppgifterna som handlade om det förbyggande arbetet. 

De specialpedagoger som arbetade mer direkt ute i verksamheterna beskrev att de hade 

stora möjligheter att befinna sig i verksamheten här och nu vilket generade i att de tidigt 

kunde kartlägga behov på både grupp och individnivå. Denna skillnad kring utformningen 

av specialpedagogens tjänst är något som också påvisades vid analysen av förskollärarnas 

resultat. De förskollärare som inte har en specialpedagog knuten till sin verksamhet hade 

en önskan om att specialpedagogen skulle arbeta mer förebyggande och inte endast 

komma till förskolan när problemen har blivit för stora. Vi kan koppla förskollärarnas 

erfarenheter, tankar och önskemål till våra egna erfarenheter som verksamma 

förskollärare. Genom åren har vi sett att små problem i verksamheten tenderar att växa 

och efterhand enbart få ett individperspektiv. Vi kan se att specialpedagogen genom tidiga 

insatser skapar ett seende hos pedagogerna som öppnar upp för ett bredare perspektiv. 

Lutz (2013) poängterar att skiftet av perspektiv är ett omfattande arbete som kräver 

mycket av de vuxna som möter barnen i förskolan, men som är nödvändigt för att hitta 

rätt fokus för de specialpedagogiska insatserna. Genom vår utbildning har vi fått med oss 

ett förhållningssätt där vi ser på barn i svårigheter i stället för barn med svårigheter, något 

vi kommer bära med oss i mötet med barn och andra professioner kring barn i behov av 

stöd. Dock får vi inte glömma att framhålla varje individs behov, för att få veta vad varje 

barn behöver för att utvecklas optimalt måste även ett individperspektiv finnas med. 

Persson (2013) framhåller just detta, att olika perspektiv inte behöver ställas mot varandra 

utan att fokus bör ligga på att hitta just de specialpedagogiska insatser som varje individ 

behöver vid just rätt tillfälle. Genom vår erfarenhet och vårt resultat kan vi se att det finns 

mycket att vinna på att sätta in tidiga, förebyggande insatser i alla led i förskolans 

verksamhet. 

 

Samtliga respondenter framhäver förskolans miljö som en enskild, betydelsefull faktor 

för att undanröja eventuella hinder för utveckling och lärande. Detta får också stöd i den 

forskning vi tagit del av i vår studie. Dock framhålls många skilda miljöer och dess 

betydelse. Specialpedagogerna ser organisationens utformning som en viktig del i 

förskolans miljö. Jakobsson & Nilsson (2011) beskriver att organisation och miljö är 

ramen för de yttre förutsättningarna i verksamheten. Dessa förutsättningar leder och 

påverkar sedan hur det dagliga arbetet fungerar i sin helhet på förskolan.  

Specialpedagogen beskrivs ofta vara en länk i samarbetet kring barnen i behov av stöd. 

För att kunna ha en ledande position krävs ett mandat i den organisation du är verksam i, 

något som specialpedagogerna i vår studie uttryckt och som också stöds av Palla (2009), 

som framhåller specialpedagogens viktiga roll för verksamhetens utveckling. Genom 

tidigare forskning och fördjupad insikt utifrån vår studie har vi insett att vi kan ställas 

inför dilemman där olika perspektiv krockar och vi hamnar mellan förskollärarnas 

förväntningar och organisationens direktiv. Nilholm (2012) betonar att det i vissa fall 
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finns en okunskap hos ledningen om miljöns och gruppens inverkan på individens 

utveckling. Detta kan skapa dels konflikter mellan pedagogerna och ledning och i nästa 

led mellan pedagogerna på förskolan, vilket kan leda till en orolig barngrupp. Det väcker 

tanken om hur många gånger det är vi pedagoger, organisationen och förskolans miljö 

som skapar barn i behov av stöd?  Nordin-Hultman (2005) fastslår att miljön både kan 

främja barns utveckling men dessvärre också hämma den. Under våra år som 

yrkesverksamma förskollärare har vi sett att ett oroligt arbetslag fastnar i ett synsätt,  där 

de saknas en förmåga att reflektera över sitt egna förhållningssätt. Det kan vara jobbigt 

att lyfta svårigheter i samarbetet mellan kollegor, nu i efterhand kan vi se hur 

betydelsefullt det kan vara att en specialpedagog kommer med ett perspektiv utifrån för 

att öppna upp för nya tankesätt. En av förskollärarna i studien betonade just detta, att 

specialpedagogens yrkesroll är oerhört viktig. Genom att få stöd i att reflektera över sitt 

egna förhållningssätt och bli uppmärksamma på hur detta påverkar kollegor och även 

barngrupp, kan denna samverkan leda till att det utvecklas ett gemensamt förhållningssätt, 

som främjar verksamhetens utveckling. De två specialpedagoger som arbetar direkt 

knutna i verksamheten ansåg att deras närhet till barn och kollegor var en stor fördel och 

utvecklingsmöjlighet genom att de kunde ha ett nära samarbete och vara tillgängliga i 

barngrupperna. Vi som precis har påbörjat vår yrkesbana som specialpedagoger upplever 

precis som en av specialpedagogerna i vår studie, att det måste finnas en balans mellan 

närhet och distans. Kommer du för nära kollegor kan det vara svårt att träda in i en 

handledande roll där det krävs att du har mandat i din yrkesroll. Margareta Normell (2002) 

framhåller att en trygg yrkesidentitet är grunden för att kunna utveckla ett samarbete där 

varje profession hittar just sin yrkesroll och del i den samverkan som behövs för ett 

positivt arbetsklimat.  

 

Utgångspunkten för studien var att vi många gånger i vårt arbete som förskollärare känt 

att problem som egentligen kan härledas till verksamheten istället förläggs som problem 

hos enskilda individer. I lagar och styrdokument finns det för förskolan tydliga direktiv 

som visar på att förskolan ska präglas av ett relationellt förhållningssätt. Det är 

verksamheten som ska anpassas till enskilda barns behov och inte tvärtom, att barnen ska 

anpassa sig till förskolans verksamhet. Vi ställde oss frågan i början av processen, om det 

ser ut så i verkligheten? Lutz (2013) betonar att trots att förskolan i Sverige ska präglas 

av ett relationellt perspektiv finns det många faktorer som påverkar förskolans yttre och 

inre ramar, som utbildningsnivå hos personalen, barngruppens sammansättning, barns 

uppväxtvillkor och samhällets krav. Även Ahlberg (2013) tar upp strukturerna i samhället 

och i skolans miljö, det är där vi måste leta efter orsaker till de behov barnen har. Barnen 

har rätt att komma till en verksamhet som anpassas efter dem, inte tvärtom. Björk-

Åkesson (2014) tar upp betydelsen av att specialpedagogen kartlägger de behov som finns 

i alla led i förskolan för att kunna sätta in tidiga insatser. Lutz (2013) framhåller dock att 

det finns en risk för en ökad kategorisering av enskilda barn och att individers svårigheter 

får för stort fokus. Med de ökade kraven på samhällsnivå genom exempelvis förändringar 

i Läroplanen för förskolan, kan fler barn hamna utanför det som betraktas normalt 

poängterar a.a. I vår yrkesroll som specialpedagoger har vi inte en alltid så enkel uppgift 

i att stötta, vägleda och handleda pedagoger utifrån de faktorer som verksamheten styrs 

och påverkas av. Vi möter dagligen pedagoger som känner stress och otillräcklighet för 

att de inte hinner uppmärksamma såväl enskilda barns behov som gruppens behov i sin 

helhet. Att då kunna möta dem med den långa erfarenhet som yrkesverksamma 

förskollärare är något som både vi och respondenterna i vår studie ser som väldigt 

betydelsefullt. Vår egen erfarenhet skapar en förståelse för att pedagogerna upplever och 

känner en frustration över sin arbetssituation, som ibland kan upplevas som övermäktig.  

Samtidigt som vi ska hjälpa pedagogerna att se till varje enskild individs behov, ska vi 
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också bidra till att de vänder blicken mot verksamheten i ett mer relationellt 

förhållningssätt. Det här dilemmat tas upp av en av förskollärarna i vårt resultat där hen 

betonar specialpedagogens yrkesroll som väldigt viktig, någon som kan bekräfta att i 

vissa situationer så måste vi tänka utanför ramen för att möta alla barn där de befinner 

sig.  

 

I vår tidigare forskning hänvisar vi till Ahlberg (2013) som tar upp skillnaden mellan 

speciallärarens och specialpedagogens yrkesroll, en skillnad som för oss blivit mer tydlig 

under utbildningen. Dock har vi fått erfara att den här skillnaden inte är självklar för alla. 

Enligt vår upplevelse saknas det ofta kunskap på organisationsnivå om vad 

specialpedagogens uppdrag går ut på. Det leder till att specialpedagogen i vissa fall även 

får göra en speciallärares arbetsuppgifter och tvärtom. Som arbetsmarknaden ser ut i vårt 

samhälle idag,  med brist på utbildade specialpedagoger och speciallärare har ledningen 

inte alltid ett val när de ska tillsätta rätt kompetens. En konsekvens av detta kan bli att 

den enskilda individen inte alltid möts av rätt stöd på grund av saknad kompetens. Både 

vi och våra respondenter upplever att specialpedagogens yrkesroll är väldigt bred och ska 

rymma många aspekter och arbetsområden. I förskolan finns en större frihet med att 

utforma och anpassa verksamheten,  då förskolan har mål att sträva emot, till skillnad från 

skolan som har krav på uppnåendemål. Det innebär inte att förskolan är opåverkad av de 

strukturer och krav som finns i samhället. Dessutom så går samhällsutvecklingen mot ett 

mer kunskapsinriktat synsätt där begreppet undervisning fokuseras även i förskolan. 

Enligt Elisabet Doverborg m.fl. (2015) ställer detta stora krav på förskollärarna och det 

kan skapa en osäkerhet hos dem gällande deras yrkesroll. Samtidigt som lärande ska få 

större fokus är det viktigt att inte tappa helhetsperspektivet i förskolans verksamhet (a.a.). 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas förskollärarnas ansvar, vilket kan 

bli ett dilemma som det ser ut idag med hög andel outbildad personal i verksamheten. Vi 

anser att vi i vår kommande yrkesroll kan få en betydande roll med att förstå, utmana och 

stötta såväl förskollärare samt övrig personal i deras möte med barnen. Dessa tre aspekter 

som Doverborg m.fl. (2015) betonar som kärnan i utveckling och lärande har även våra 

respondenter tagit upp som betydelsefulla faktorer när de vill ha specialpedagogiskt stöd 

i förskolan.  

 

Under hela processen med att genomföra studien har vi burit med oss frågan vi ställde oss 

i vår inledande rubrik; behövs vi?  I nuläget har vi tagit del av tidigare forskning, intervjuat 

såväl förskollärare som specialpedagoger samt påbörjat vår nya yrkesbana som 

specialpedagoger. Vi kan bara konstatera att vi är efterfrågade, önskade i förskolans 

verksamhet och förskollärarna har en förväntan på oss, som vi hoppas kunna leva upp till. 

För frågan vi ställer oss nu är inte om vi behövs, för det gör vi; frågan vi ställer oss nu är 

kommer vi att räcka till? 

 

Vår upplevelse när vi möter pedagoger, förskolechefer och rektorer är att det finns en 

okunskap kring specialpedagogens uppdrag i förskolan, likt den Palla (2009) lyfter, att 

långt ifrån alla vet vad som kan förväntas av en specialpedagog med uppdrag i förskolan. 

Därför anser vi att det vore intressant att i en framtida forskning fördjupa sig mer i det 

specialpedagogiska arbetet i förskolan och hur det kan leda till en verksamhetsutveckling. 

Det vore spännande att genomföra en studie som vår i större omfattning där fler 

respondenter får komma till tals för att få en bredare infallsvinkel.  

 

11.3 Pedagogiska implikationer 
Vår studie bidrar till en ökad kunskap och förståelse för specialpedagogens yrkesroll i 

förskolan, som vi fortfarande ser är en relativt outforskad arena.  Resultatet visar på vikten 
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av det förebyggande arbetet och de betydelsefulla specialpedagogiska tidiga insatserna, 

för att främja en positiv utveckling och ett lärande hos alla barn. Specialpedagogen har 

ett viktigt uppdrag, då de i sin profession ofta förväntas vara en nyckelperson som 

samordnar och ser till ett helhetsperspektiv, kring det specialpedagogiska arbetet i 

förskolans verksamhet. Vår slutsats är att specialpedagogens yrkesroll är värdefull och 

bör få ett större utrymme i förskolans verksamhet, för att i samverkan med andra 

professioner kunna arbeta förebyggande med tidiga insatser. En ytterligare slutsats är att 

specialpedagogen genom sin yrkesroll i förskolan medverkar till att driva en 

verksamhetsutveckling som fokuserar på ett relationellt perspektiv i förskolans miljö. 

Efter avslutad specialpedagogutbildning och genomförd studie kan vi konstatera att, 

specialpedagogens yrkesroll är betydelsefull för förskollärarna när de behöver ha stöd i 

sitt uppdrag.    
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13 Bilagor 

 
13.1 Bilaga A Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi är två snart färdigutbildade specialpedagoger vid Linneúniversitetet, som nu har 

påbörjat vårt examensarbete. Vårt valda ämne är specialpedagogens yrkesroll i förskolan, 

sett ur förskollärares och specialpedagogers perspektiv.  

 

Syftet med studien är att belysa förskollärares och specialpedagogers förväntningar och 

erfrenheter av specialpedagogens roll i förskolan, samt om synsättet på 

specialpedagogens yrkesroll skiljer sig åt. Det finns även en förhoppning om att studien 

ska bringa oss kunskaper som är betydelsefulla i vårt kommande yrke som 

specialpedagoger.  

 

För kunna genomföra denna empiriska studie har vi fördjupat oss i tidigare forskning och 

annan relevant litteratur i detta ämne, men vår förhoppning och vilja är också att ta hjälp 

av er genom intervjuer. Vi tror att ni som förskollärare och specialpedagoger har mycket 

att bidra med utifrån er förankring i förskolans verksamhet. Intervjun kommer att utgå 

från de frågor som vi bifogar, men då vårt mål är att ta del av era erfarenheter och 

uppfattningar, så hoppas vi att frågorna kan mynna ut i ett givande samtal. Det kan vara 

svårt att uppskatta hur lång tid intervjun kommer att ta, men räkna med att avsätta en 

timme för er medverkan.  Vi kommer att spela in intervjun, för att kunna bearbeta 

innehållet.  

 

Vår studie bygger på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ert 

deltagande är helt frivilligt och ni kan närhelst ni önskar avbryta intervjun. Er medverkan 

samt det insamlade materialet kommer att behandlas med full anonymitet under studiens 

gång och avser endast användas i forskningsändamål.  

 

Ert bidrag till vår studie är betydelsefullt för undersökningens kvalitét och även mycket 

värdefullt och uppskattat av oss. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor kring 

vårt arbete.  

 

Hoppas vi ses!  

 

Tack på förhand får er medverkan.  

 

Sophie Hallbing                 sophie.hallbing@telia.com       070-69176955 

 

Agneta Sjögren Carlberg   jorgencarlberg@hotmail.com   070-5720859   
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13.2 Bilaga B Intervjufrågor till förskollärare 
 

Vilken/vilka utbildningar har du? Antal år i yrket? 

 

Beskriv organisationen där du ingår (antal barn, anställda, avdelningar, ledningen). 

 

Hur är det specialpedagogiska stödet utformat i er verksamhet? 

 

Vad anser du vara kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan?  

 

Hur ser och upplever du specialpedagogens roll i förskolan?  

 

Vad har du för förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan? 

 

Vilka behov och insatser anser du viktiga och betydelsefulla i det specialpedagogiska 

arbetet i förskolans verksamhet och organisation? 

 

Kan du ge några exempel på när det funnits behov av specialpedagogiska insatser som 

varit betydelsefulla i verksamheten? På vilket sätt var detta betydelsefullt?  

 

Vilken kompetens anser du att en specialpedagog bör ha?  

 

Hur anser du att förskollärare och en specialpedagog ska samverka kring det 

specialpedagogiska arbetet? Kan du ge några exempel på hur den samverkan har sett ut, 

samt fördelar/nackdelar?  

 

Vilka utvecklingsmöjligheter anser du att en specialpedagog kan tillföra genom sin roll i 

förskolan? 
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13.3 Bilaga C Intervjufrågor till specialpedagoger 
 

Vilken/vilka utbildningar har du? Antal år i yrket? 

 

Beskriv organisationen där du ingår. (arbetslag, antal anställda). 

 

Vad är ditt uppdrag som specialpedagog riktat mot förskolans verksamhet? 

 

Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

 

Vad anser du vara kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan?  

 

Hur uppfattar du din yrkesroll som specialpedagog riktat mot förskolan? 

 

Vilka förväntningar upplever du att förskollärare har på dig som specialpedagog i 

förskolan?  

 

Vilka behov och insatser anser du viktiga och betydelsefulla i det specialpedagogiska 

arbetet i förskolans verksamhet och organisation? 

 

 Kan du ge några exempel på när det funnits behov av specialpedagogiska insatser som 

varit betydelsefulla i verksamheten? På vilket sätt var detta betydelsefullt?  

 

Vilken kompetens anser du att en specialpedagog bör ha?  

 

Hur anser du att förskollärare och en specialpedagog ska samverka kring det 

specialpedagogiska arbetet? Kan du ge några exempel på hur den samverkan har sett ut, 

samt fördelar/nackdelar?  

 

Vilka utvecklingsmöjligheter anser du att en specialpedagog kan tillföra genom sin roll i 

förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 


