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Titel 
Vårdnadshavaren – en del av helheten. En studie kring vårdnadshavares uppfattning om 

specialpedagogens yrkesroll. 

English title 
Legal Guardian - part of the whole. A study of legal guardians perceptions of the special 

education teacher's role. 

 

 
 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens 

yrkesroll. Vårdnadshavare ska enligt styrdokument ges möjlighet till delaktighet och ha 

inflytande över sina barns utbildning (Skolverket 2017) Vi beskriver vårdnadshavares 

uppfattningar samt lyfter fram vilka förväntningar vårdnadshavare har på 

specialpedagogens yrkesroll och slutligen vårdnadshavares uppfattningar om vad som 

krävs för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete. 

Studien utgår från en kvalitativ metod men med kvantitativa inslag. Undersökningen 

består av triangulering med  enkäter med frågor både med fasta och öppna svar samt 

intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten som valts är fenomenografi där individers 

uppfattningar är det centrala. 

Studien indikerar på att vårdnadshavare har kunskaper om specialpedagogens yrkesroll. 

Att deras förväntningar på specialpedagogen handlar om faktorer som gynnar alla barn i 

verksamheten  Och att det som krävs för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete 

är grundläggande relationskompetens. 
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1. Inledning 
I de kommuner där vi varit verksamma har förskolan de senaste åren genomgått en 

förändring där fler specialpedagoger har tillkommit till förskoleverksamheten. 

Specialpedagogerna har nu större möjligheter att arbeta förebyggande och delta mer i 

den dagliga verksamheten. 

 

Yrket specialpedagog, både i förskola och skola, har diskuterats av åtskilliga forskare 

under en längre tid. Och när det kommer till specialpedagogens roll i förskolan, hur 

uppdraget ser ut och förekomsten av specialpedagoger i verksamheten, är det något som 

måste forskas mer om enligt Palla (2015). Redan för ett antal år sedan beskrev 

Rosenqvist (2007) att specialpedagogens roll i förskolan förändrats från att vara den 

som kommer ut när det uppstår ”problem” och gör individinriktade insatser, till att mer 

vara den som är ute i verksamheten ofta och gör mer allmänt pedagogiska insatser, 

utveckla verksamheten och bedriva förebyggande arbete. 

 

Vi är två förskollärare och därav är förskolan vår utgångspunkt. Som förskollärare finns 

en klar insikt om hur betydelsefullt samarbete med vårdnadshavare är för att kunna 

skapa en fullständig bild över barnen. Vi anser att en god kontakt med vårdnadshavare 

där de upplever delaktighet och inflytande, är det som gynnar barnen i slutändan, 

speciellt de barn i behov av särskild stöd. Inom förskolan finns den pedagogiska 

utbildning och kunskap om barns utbildning, men en vårdnadshavare har kunskap om 

just sitt barn och sitt barns behov. I läroplanen (Skolverket 2016) kan utläsas: 

 

“Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera 

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen.” (s. 13) 

Skolverket (2016) 

 

Skapandet av nära och förtroendefulla relationer uppkommer naturligt som 

förskollärare. Möten sker dagligen mellan vårdnadshavare och pedagoger när barn ska 

hämtas och lämnas på förskolan. På så sätt får samarbete en naturlig möjlighet att växa 

fram. Men vad händer i rollen som specialpedagog? Vårdnadshavarna är fortfarande en 

viktig del för att specialpedagoger ska kunna skapa en helhetsbild kring både barn och 

verksamhet. Men hur skapas ett nära och förtroendefullt samarbete i rollen som 
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specialpedagog? Vårdnadshavarna har inget uttalat ansvar för att det blir ett nära och 

förtroendefullt samarbete. Men naturligtvis ligger det i deras intresse eftersom det är 

deras barn det berör.  Med tanke på att ansvaret ligger på den professionella är det av 

vikt att ta reda på vårdnadshavarnas förväntningar på den professionella och i vårt fall, 

vilka förväntningar har vårdnadshavaren på specialpedagogen i förskoleverksamheten? 

För att ta reda på vårdnadshavarnas förväntningar behöver vi veta vad de egentligen har 

för uppfattning kring vår blivande yrkesroll. Vet vårdnadshavarna vad de kan begära av 

oss som specialpedagoger och överensstämmer vårdnadshavares bild med 

specialpedagogens?  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om vårdnadshavares uppfattningar 

om specialpedagoger i förskolan. 

 

● Vilka uppfattningar har vårdnadshavare om specialpedagogens arbete i 

förskolan? 

● Vad förväntar sig vårdnadshavare av specialpedagogens yrkesroll i förskolan? 

● Överensstämmer vårdnadshavarens uppfattning med hur specialpedagogen i 

förskolan ser på sin roll?  
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3. Bakgrund 
I följande kapitel kommer vi beskriva centrala begrepp som berör arbetet. En 

beskrivning görs även av de styrdokument, lagar och förordningar som ligger till grund 

för den svenska förskolan, det vill säga Skollag, Lpfö 98, Allmänna råd för förskola och 

FN:s konvention om barns rättigheter samt att en beskrivning görs av specialpedagogik 

som ämne. 

 

3.1 Centrala begrepp 

I följande kapitel kommer begrepp som används i studien att klargöras och våra 

definitioner av dessa begrepp. 

 

Vårdnadshavare - Enligt 6 kap 3§ - 10§ i Föräldrabalken (SFS 1949:381) är 

vårdnadshavaren den/de personer som är juridiskt ansvariga för barnet. Det kan vara 

båda eller en av föräldrarna, eller en person som är utsedd av domstol. Utifrån ovan 

definierat begrepp i föräldrabalken har vi valt att rikta oss mot just vårdnadshavare i 

studien. 

 

Samarbete - Enligt Nationalencyklopedin (2017) beskrivs samarbete som  “arbete som 

bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte”. Samarbete i förskolan är 

något som krävs för att barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande enligt Niss & 

Söderström (2015). Att pedagoger och vårdnadshavare hittar former för samarbete blir 

då av vikt (ibid). Enligt Lpfö 98(reviderad 2016) utgiven av Skolverket (2016) skapas 

samarbete genom att tillitsfulla relationer byggs upp gentemot vårdnadshavaren. 

 

Inflytande - I Nationalencyklopedin (2017) kan utläsas att inflytande innebär 

“möjlighet att påverka viss utveckling”. Lpfö 98(reviderad 2016) utgiven av Skolverket 

(2016) menar att vårdnadshavare ska kunna påverka verksamheten i förskolan och att 

förskolan ska skapa möjligheter till inflytande. En förutsättning för  inflytande är att en 

tydlighet framkommer för att vårdnadshavare skall vet vad de kan påverka enligt 

Utbildningsdepartementet (2003). 

 

Delaktighet - Beskrivs som “aktiv medverkan” i Nationalencyklopedin (2017). Enligt 

Alerby och Bergmark (2015) handlar delaktighet om att bli hörd och få möjlighet att 

aktivt påverka de situationer som man deltar i. Jakobsson & Nilsson (2011) lyfter fram 
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att delaktighet utifrån forskning kan ha flera olika innebörder. Och att en av 

innebörderna för delaktighet kan handla om inkludering och exkludering. Helt enkelt 

vilka förutsättningar individen har för att vara delaktig på olika nivåer i samhället. 

 

Både delaktighet och inflytande är ord som benämns i förskolans styrdokument. Alerby 

och Bergmark (2015) menar att inflytande och delaktighet har olika betydelse men att 

de delvis täcker över varandra.  

 

3.2 Styrdokument, lagar och förordningar 

Inom svensk förskola finns vissa styrdokument, lagar och allmänna råd som förskolan 

skall förhålla sig till.  Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker att förskolan ska ge alla barn 

villkor att utvecklas i lärande utifrån sina egna förutsättningar. Vidare uttrycks även i 

skollagen 8 kap 9§ att: 

 

“Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 

stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett 

barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 

särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska 

ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.” (8 kap 9§) 

SFS (2010:800) 

 

I aktuella lagar finns beskrivet en relativt klar bild över vilket ansvar specialpedagogen 

har. Professionerna i förskolan, där inräknat specialpedagogen, ansvarar inte bara för 

arbetet gentemot de barn som befinner sig där utan även för arbetet med hemmet och de 

vårdnadshavare eller föräldrar som har barn i förskolan. Det lyfts fram i  förskolans 

läroplan  Lpfö 98(reviderad 2016) utgiven av Skolverket (2016)   att de som arbetar i 

förskolan ska arbeta för en respektfull, förtroendegivande relation. Där vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att  uttrycka sig om  och påverka verksamhetens innehåll, utformning 

och genomförande. Skolverket (2017) belyser att vårdnadshavare verkligen ska få 

möjlighet till inflytande både ur ett organisatoriskt perspektiv men även ut ett 

individperspektiv. Vikten av samarbetet mellan förskolan och vårdnadshavare betonas 

även. Samarbete är extra viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att 

barnets utveckling ska bli bästa möjliga (ibid).  

 

Ur ett internationellt perspektiv kan utläsas att vårdnadshavare ska ges möjlighet att 

medverka i sitt barns utbildning (Svenska Unescorådet 2001). Specialpedagogen arbetar 
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med alla barns utveckling och ska främja alla barns delaktighet (Skolverket 2016). I 

enlighet med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2001) så ska de regeringar 

som skrivit på främja föräldrars medverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. 

Därav bör specialpedagogen arbeta för att främja vårdnadshavares medverkan och då 

speciellt öka möjligheten för de vårdnadshavare som har barn som är i behov av särskilt 

stöd. Svenska skolan och förskolan bör även ha FN:s konvention om barns rättigheter i 

åtanke kring arbetet med de barn som befinner sig i verksamheten. Enligt artikel 14 ska 

staterna respektera föräldrar och vårdnadshavares rättigheter utifrån barnets möjligheter 

till utveckling och som vi beskrivit tidigare ska specialpedagogen främja alla barns 

utveckling (UNICEF Sverige 2009). 

 

3.3 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett ämne som diskuteras av många olika forskare vilket presenteras 

här nedanför, en genomgång för att förstå specialpedagogikens uppgift i förskolan/ 

skolan. Specialpedagogiken kännetecknas av många teorier och olika perspektiv (Palla 

2009; Björck Åkesson & Nilholm 2007; Fischbein 2007). Detta anses bero på att 

specialpedagogiken grundar sig i flera olika vetenskaper inom bland annat pedagogik, 

medicin, psykologi, sociologi. De starkaste inriktningarna inom specialpedagogik anses 

vara två. Det ena är det medicinska-psykologiska och det andra är inriktat gentemot det 

sociokulturella (Rosenqvist 2007). Utifrån att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig 

kan det tyckas svårt att komma till en klar definition anser Björck - Åkesson & Nilholm 

(2007). Men samtidigt ställer de sig frågande om det är nödvändigt med en definition 

utan i stället använda sig av de olika vetenskaperna för att ge möjlighet nya vägar men 

även se och förstå att de påverkar och samverkar med varandra (Björck- Åkesson & 

Nilholm 2007). 

 

De två  starkaste inriktningarna, nämnda i ovan text,  inom specialpedagogik går att i 

huvuddrag urskilja i två perspektiv Det ena är det kategoriska och det andra är det 

relationella. Det kategoriska innebär att problemen eller svårigheterna är knutna till 

individen. Medan det relationella är knutet till verksamhetens utformning som bidrar till 

att individen får särskilda behov (Björck- Åkesson & Nilholm 2007).  Rosenqvist 

(2007) uttrycker det även som att individen har svårigheter eller att individen är i 

svårigheter. Vilket kortfattat kan beskrivas som att ha  svårigheter hamnar inom det 

kategoriska synsättet och att vara i en svårighet beskriver det relationella synsättet. Det 

synsätt som finns i verksamheten är det som styr hur hjälpen till barnen ser ut och det 
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påverkar hur specialpedagogens arbete ser ut enligt Rosenqvist (2007). Enligt ett 

liknande tankesätt beskriver Nilholm (2007) det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet där det kompensatoriska perspektivet går att jämföra med innebörden av 

det kategoriska perspektivet och det kritiska perspektivet går att jämföra med 

innebörden med det relationella perspektivet. Fischbein (2007)  menar att det 

kategoriska och relationella perspektivet ofta ses var för sig och att det även finns en 

tendens att hålla dem delade. Men hon betonar betydelsen av att de inte utesluter 

varandra utan att de kan samverka med varandra. Vidare breddar Nilholm (2007) 

perspektiven genom att ytterligare lägga till ett perspektiv som nämns som 

dilemmaperspektivet. Detta tredje perspektiv är inte en motsättning till de andra två utan 

beskriver mer det dilemma som finns mellan att tillskriva eleverna en identitet 

(kategoriserade eleven) och dilemmat att vi ser saker utifrån olika perspektiv. Och i 

detta besittes makt att bestämma vilket perspektiv som gäller för den aktuella eleven 

utifrån det perspektivet den med makten ser på frågan/eleven (Nilholm 

2007).  Liknande resonemang för Ahlberg (2007) som beskriver att genom att bara se de 

två perspektiven, kan bidra till att specialpedagogiken kan uppfattas som snäv. 

Rosenqvist (2007) lyfter fram att specialpedagogiken har och har haft en utgångspunkt i 

det kategoriska perspektivet men att det relationella perspektivet inom 

specialpedagogikens forskning breder ut sig mer och mer. 

 

Utöver dessa perspektiv påverkar de samhälleliga strukturerna specialpedagogikens 

utseende anser Fischbein (2007). Specialpedagogiken påverkas av lagar och 

förordningars utformning,  men utbildningens utformning påverkar också, samt 

organisationers utformning och klimat, ledningens ledarskap inom förskola och skola 

och sist men inte minst den enskilda pedagogens ledarskap (Fischbein 2007).  Den 

politiska styrningen lyfts fram som en påverkan av hur förskola och skola utformas även 

av både Ahlberg (2007 ) och Palla (2009) som menar att förskolan och skolan måste ta 

hänsyn till de politiska klimaten som omringar verksamheten, detta kan förändras och 

då kan även specialpedagogikens utseende förändras. I skolans verksamhet kan t.ex. 

påverkan visa sig genom att det skapas specialgrupper och det påverkar både utseendet 

och behovet av specialpedagogik (Ahlberg 2007). I jämförelse med skolan beskriver 

Palla (2009) att förskolans verksamhetsutformning bidrar till ett mer inkluderande 

arbetssätt när det kommer till specialpedagogik.   
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4. Tidigare forskning  
Vid genomgång av tidigare forskning finner vi, att föräldrarnas kunskap om 

specialpedagogens yrkesroll är ett förhållandevis outforskat område. Vilket bekräftas av 

bland annat  Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla och Persson (2015) i inledningen av 

deras rapport.  De anser att specialpedagogik i förskolan som forskningsfält är i behov 

av satsningar då forskningsområdet är outforskat. Däremot finns en del forskning kring 

hur samverkan och samarbete kan se ut i skolan/förskolan, dessutom kring 

vårdnadshavares kunskaper där förväntningar på specialpedagogens yrkesroll är viktigt. 

Denna kunskap blir viktigt så vi kan tydliggöra vårt uppdrag där barnets bästa kommer 

främst. 

 

4.1 Specialpedagogens roll 

Specialpedagog som yrkesgrupp har sin början 1990,  professionen/ yrket 

specialpedagog uppkom utifrån att speciallärarutbildningen ändrades och 

speciallärarexamen ersattes med specialpedagogexamen (Göransson mfl. 2015).Under 

årens lopp har utbildningen förändrats genom olika förordningar och utredningar och 

har landat i dagens SFS 2007:638 Specialpedagogexamen, vilken menar följande: 

 

“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 

 

Specialpedagogens roll kan se olika ut och hur rollen förstås av ledning och 

organisation bidrar till specialpedagog rollens utformning inom verksamheten (Ahlefeld 

Nisser 2014). Lansheim (2010) för liknande resonemang men lyfter även att 

specialpedagogens egna förväntningar och intresse utformar rollen. Likaså andra 

specialpedagogers förväntningar samt att påverkan sker även utifrån den politik som 

råder (Lansheim 2010). I tidigare forskning beskrivs rollen som centralt övergripande 

med fokus på utveckling av organisation och lärmiljö som främjar lärande för barn i 

behov av särskilt stöd (Ahlefeld Nisser 2014). Vidare lyfts fram att specialpedagogen 

har en övergripande roll som samtalspartner men även som samtalsledare och 

observatör. Specialpedagog anses även ha ett helikopterperspektiv på hela verksamheten 

och kunna se verksamheten med en blick utifrån där alla aspekter vävs in och skapar en 
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helhetssyn. Sist men inte minst beskrivs även rollen som icke undervisande då 

specialpedagogen inte utför arbete med enskilda barn (ibid).  

 

Tidigare forskning visar på att specialpedagogrollen i förskolan ägnas åt rådfrågning, 

rådgivning eller handledning i pedagogiska frågor tillsammans med arbetslag. Vidare 

beskrivs yrkesrollen även ägna sig åt utredningar  och  åtgärdsprogram. Slutligen 

framkommer att yrkesrollen även har en samverkande funktion så som med 

vårdnadshavare, ledning och med utomstående aktörer, exempelvis Habilitering, Barn- 

och ungdomspsykiatri och Socialtjänst med flera. (Göransson m.fl. 2015)  

 

Utifrån förväntningar visar en narrativ studie  att specialpedagogernas främsta 

förväntning är att ha ett nära arbete med barnen men även ett nära samarbete med 

ledning (Lansheim 2010). I detta samarbete anses specialpedagogen ha betydelse för det 

pedagogiska arbetet (Lindqvist 2011). Lärare anser att det är, utöver rektors ansvar 

enligt lag och läroplan, specialpedagogen som  har stort inflytande att det pedagogiska 

arbetet förs framåt för barn i behov av särskilt stöd. Förutom detta anses 

specialpedagogens arbetsuppgifter vara att utföra handledning i pedagogiska frågor och 

utvecklingsarbete (Lansheim 2010).  I jämförelse lyfts  i Göranssons m.fl (2015) studie 

fram, där specialpedagoger bland annat beskriver sina kunskaper, liknande resultat. 

Specialpedagogen anser sig ha kunskaper inom område för verksamhetsutveckling, 

kvalificerade samtal med personal, vårdnadshavare och andra parter men även att arbeta 

förebyggande för möjliggörande av inkludering i lärmiljöer. 

 

4.2 Specialpedagogik i förskolan 

När det kommer till specialpedagogik inom förskolan,  är ämnet outforskat menar Palla 

(2015) och det behöver forskas mer i ämnet. Det som lyfts fram är att forskningen när 

det gäller specialpedagogik inom förskola tycks gå från individinriktat mot att se till 

grupp- och organisationsfaktorer. Även här påverkas forskning av den komplexitet som 

finns inom ämnet specialpedagogik och problematiken att fastställa ämnet 

specialpedagogik. Men det  tycks som att forskning kring specialpedagogik inom 

förskola rör sig runt barns möjlighet till inkludering, delaktighet, relationer och samspel 

och sist men inte minst barn som ”hamnar” i specialpedagogiska frågor (Palla 2015). 

 

Forskningen om specialpedagogik utgår övervägande utifrån de som är 

yrkesverksamma inom verksamheten och väldigt sällan belyses barns tankar och 
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funderingar och vårdnadshavarna lyfts endast fram någon enstaka gång.  Så trots att 

dessa grupper befinner sig i samma verksamhet så är det de yrkesverksammas som 

oftast får sin talan hörd inom forskningen (Palla 2015). Men ibland lyfts 

vårdnadshavarens betydelse fram, till exempel i en studie som undersökte olika 

kvalitetsaspekter inom förskolan där föräldrasamverkan räknas som en av dessa 

aspekter (Sheridan m. fl. 2009). Studien visar att förskolor som betraktas ha god kvalitet 

innehåller ömsesidiga möten mellan personal och barnen vilket ökar barnens 

möjlighetet till lärande. I de förskolor som ansågs ha låg kvalitet saknades dessa 

ömsesidiga möten. I studien framkommer det att relationen mellan förskola och hemmet 

är viktig för barns utveckling och lärande samt att det är helt avgörande för vilken 

kvalitet som förskolan uppvisar (ibid).Relationen med vårdnadshavare är av betydelse. 

Det behövs en relationskompetens i förskolan, där relation med hemmet är viktig och 

under ständig utveckling. Hur denna relation understöds blir betydelsefullt för barnets 

vistelse i förskolan. (Ivarsson Jansson 2001). Palla (2015) beskriver att för att få syn på 

specialpedagogiken inom förskolan bör allas delaktighet vara med. Alla perspektiv 

måste lyftas för att kvaliteten på verksamhetens ska kunna bli den bästa och ha störst 

möjlighet till att förbättras. 

 

4.3 Samarbete 

Vikten av samarbete mellan vårdnadshavare, pedagoger i förskolan och andra 

yrkesgrupper (specialpedagog, speciallärare, psykolog, talpedagog och logoped) 

betonas av Sandberg & Ottosson (2010). Studien visar att samförstånd är av betydelse 

för samarbetet. En förutsättning för att lyckas med samarbete är kommunikation. 

Pedagogerna nämner språk, kulturella skillnader och brist på tid som faktorer som 

påverkar kommunikationen och därmed samarbetet, där tid är nämnd som den största 

faktor för att få till samarbete (ibid).  I en studie med intervjuer från specialpedagoger 

och deras syn angående samarbetet med familjer med barn som har funktionshinder, 

beskrivs även här att samarbetet hämmas av kulturella och språkliga skillnader 

(Hansuvadha 2009) . Detta kan leda till att personalen känner skuldkänslor att de inte 

kan ge samma möjligheter till kommunikation med de föräldrar som inte förstår språket. 

Tolkar fungerar inte alltid så bra och samarbetet med dessa familjer blir drabbat. Men 

även tid nämns som en faktor, arbetsbelastning är ett stort hinder för att utföra det jobb 

som specialpedagogerna ville göra. Specialpedagogerna vill ha mer tid till hembesök, 

telefonsamtal, och lära sig om familjens individuella behov (ibid). 
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Med vårdnadshavare behövs tid för att skapa en relation som senare kan leda till 

kommunikation som leder till ett lyckat samarbete (Sandberg & Ottosson 2010). Att ha 

tid tillsammans med andra yrkeskategorier är en faktor som påverkar samarbetet. 

Barnen kommer först och är det brist på personal så är samarbete det första som offras i 

organisationen enligt pedagogerna. Gruppen andra yrkesgrupper som deltar i studien 

nämner även att pedagogernas ointresse är en faktor som motverkar samarbetet. Det 

måste finnas ett intresse från alla som deltar för att samarbete ska fungera. Andra 

yrkesgrupper påpekar att de vid samarbete endast ses som en faktor som innebär mer 

jobb för pedagogerna i förskolan. Pedagogerna ser dem som en arbetsbörda, inte som 

någon som de kan samarbeta med för att förbättra för barnen. Men samtidig säger denna 

yrkesgrupp att det är deras jobb att vara obekväma om det är det bästa för barnet som de 

jobbar med. Samarbetet blir svårt men barnet måste vara i fokus menar de (ibid). I en 

”förskola för alla” är barnets bästa en förskola där olika yrkeskategorier samverkar och 

samarbetar. Genom att skapa goda relationer där alla ska känna sig välkomna och 

verksamheten ska utmärka sig som varm, öppen och ha ett klimat som är tillåtande. Det 

ger goda förutsättningar för samarbete och samverkan (Palla 2009). 

 

Alla i gruppen andra yrkesgrupper  är dock överens om att det är viktigt att förskolan 

skapar möjligheter till samarbete runt de barn som befinner sig i verksamheten och 

ingen av vårdnadshavarna anser att de har svårigheter med samarbetet med 

pedagogerna. (Sandberg & Ottosson, 2010). Vårdnadshavarna beskriver dock att en 

orsak till frustration är, att kommunikationen och informationen från andra 

yrkesgrupper uteblir och det läggs ett ansvar på att vårdnadshavaren ska förmedla 

information mellan olika yrkesgrupper och pedagoger. Att komma i kontakt med andra 

yrkesgrupper anses också vara ett stort problem enligt vårdnadshavarna och de 

beskriver det som att det ligger på deras ansvar att samarbetet fungerar (ibid). 

Samverkan är särskilt viktigt för de barn som är i behov av särskilt stöd eller riskerar att 

hamna i svårigheter (Fischbein 2007). Flera studier konstaterar att föräldrar sällan 

känner sig delaktig i beslut som skolan och förskolan fattar. Information är bristfällig 

och föräldrarna känner sig utlämnade att klara sig själva (ibid). 

Både pedagoger och andra yrkesgrupper påtalar att de känner orimliga krav från de 

andra grupperna som försvårar samarbetet. Pedagogerna främst från de andra 

yrkesgrupperna och de andra yrkesgrupperna anser att vårdnadshavarna ställer orimliga 

krav på vad de ska åstadkomma (Sandberg & Ottosson, 2010).  Hansuvadha (2009) 
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beskriver att specialpedagogerna ansåg att vårdnadshavarna ställde orimliga krav på 

dem, några uttryckte till och med att de kände stark misstro från vårdnadshavarna 

gällande deras kompetens. De kände sig övervakade och att vårdnadshavarna 

spionerade för att se hur de utförde sina arbetsuppgifter (ibid). Vårdnadshavare med 

barn i behov av särskilt stöd anser att specialpedagogisk kunskap behövs för att de ska 

känna sig trygga i att deras barn får bästa möjliga förutsättningar. Det är viktigt att 

samarbetet med specialpedagogerna fungerar för att vårdnadshavarna ska känna denna 

trygghet. Studien visar att samarbetet med vårdnadshavare med barn i behov av särskilt 

stöd är av särskild betydelse. Detta samarbete kan gynna likväl som det kan försvåra 

barnets utveckling om samarbetet inte fungerar (Sandberg & Ottosson 2010). 

 

4.4 Vårdnadshavares inflytande och delaktighet 

Tidigare studier påvisar vårdnadshavarens behov av en förtroendefull relation och 

behovet av inflytande (West & Pirtel 2014).  I studien var syftet var att få fram 

vårdnadshavarnas (mammor och pappors) åsikter i mötet med skolan. Barnen i studien 

hade någon form av funktionsnedsättning och har därav ett behov av specialpedagogik. 

Det som framkom bland vårdnadshavarna var att de kände en oro att pedagogerna i 

skolan inte skulle förstå deras barns behov utan att barnen skulle bli kategoriserade. Det 

framkom att vårdnadshavarna ville skapa en relation där pedagogerna i skolan lyssnar, 

ser det unika i just deras barn och då krävs en bärande relation för att möta detta. 

Vårdnadshavarna vill få pedagogernas förståelse kring sitt egna barn (ibid). Möjligtvis 

ser vårdnadshavarna specialpedagogik utifrån sitt egna barn medans Palla (2009) 

beskriver att specialpedagogiken ska vara en pedagogik som bidrar till att möjlighet 

skapas för alla att delta i förskolan.  

 

För vårdnadshavaren är det av vikt att pedagogerna förstår det egna barnet och via 

daglig kommunikation kan detta förmedlas (Sandberg & Ottosson 2010). Även de 

yrkesverksamma nämner hur viktig utbytet av kunskap är mellan dels vårdnadshavare 

men också mellan olika professioner, samt att kommunikation har betydelse för att nå 

fullständigt samarbete. Vårdnadshavare ger en bild av att de vill ha kontinuitet bland 

personalen för att lättare kommunicera, det vill säga en relation gör att 

kommunikationen underlättas och samarbetet fungerar bättre (ibid). Vårdnadshavare ser 

sig som en värdefull resurs i arbete med just deras barn, genom tillvaratagandet av den 

kunskapen och att pedagoger ser vårdnadshavarna som något positivt, då bidrar det till 

att barnets skolgång blir så bra som möjligt. (West & Pirtel 2014). Vårdnadshavare vill 
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känna respekt från pedagogerna och att pedagogerna ser dem som experter på just sitt 

egna barn. Att pedagogerna förstår just dem och deras barn är av största vikt är det som 

framkommer i studien har störst betydelse för vårdnadshavaren. Att en relation skapas 

som möjliggör att pedagogerna möter vårdnadshavarna i deras tankar och idéer (ibid). 

Dock överensstämmer inte det med att den forskning som finns om specialpedagogik i 

förskola, som sällan utgår från vårdnadshavares perspektiv enligt Palla (2015).  Att 

vårdnadshavare är en värdefull resurs beskrivs även av Utbildningsdepartementet 

(2003). De besitter kunskap om sitt barn, som endast de har kunskap om. Därför blir 

vårdnadshavaren en viktigt och nödvändig samarbetspartner för att samverkan runt 

barnet ska fungera (ibid). I vilken grad vårdnadshavaren engagerar sig i sitt barns 

skolgång är avgörande för hur barnet tar till sig sin skolgång och det påverkar även 

vilka resultat barnet uppnår under sin skolgång menar Utbildningsdepartementet (2003).  

 

För att vårdnadshavaren ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för sitt barn krävs 

att de ges möjlighet till inflytande. En faktor för att vårdnadshavare ska kunna få 

inflytande är att personalen som befinner sig i verksamheten är tydliga och presenterar 

den verksamhet man bedriver och hur den är organiserad (Utbildningsdepartementet 

2003). Utan kunskap om verksamhetens utformning och organisation har 

vårdnadshavarna inte möjlighet att veta vad, när och hur deras inflytande har en 

påverkan och presenteras inte verksamheten, till exempel specialpedagogen och vad 

specialpedagogen gör i verksamheten, då kan verksamheten inte räkna med att 

vårdnadshavaren kan bedriva något inflytande i frågor som rör det specialpedagogiska 

området (ibid).  

 

Enligt Utbildningsdepartementets rapport (2003) har vårdnadshavares vilja att utöva 

inflytande ökat sedan i slutet på 1990-talet och framåt. Däremot beskrivs att upplevelsen 

av möjlighet till  inflytande inte ökat hos vårdnadshavare förutom när det gäller val av 

verksamhet. Rapporten (ibid) lyfter de saker som vårdnadshavare önskar inflytande över 

och enligt denna rapport vill vårdnadshavaren ha inflytande enligt följande: att barnet 

får det stöd som behövs, kunna påverka antal barn i gruppen, vidare önskar 

vårdnadshavaren även inflytande över val av den verksamhet som man vill placera sitt 

barn i, över regler och normer  som finns i verksamheten och sist över vilken personal 

som arbetar (ibid).  
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Det finns två vanliga sätt att beskriva sin forskning, antingen är den kvalitativ eller så är 

den kvantitativ. Men detta är ett förenklat sätt att beskriva hur forskaren bearbetar och 

analyserar sin data enligt Patel & Davidsson (2011). Inom den kvalitativa 

forskningsmetoden försöker forskaren förstå hur andra tänker eller upptäcka mönster i 

deltagarnas inkomna svarsdata enligt Patel & Davidsson (2011) och med tanke på det 

syfte som satts i denna forskningsdesign kommer data samlas in genom en kvalitativ 

forskningsmetod men med kvantitativa inslag. Det teoretiska perspektiv som ligger till 

grund för studien kommer användas för att analysera och tolka det resultat samlats in 

via datainsamling. 

 

Genomförandet av studien sker utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Utifrån ett 

historiskt perspektiv beskrivs fenomenografin som en forskningsansats som under de 

senaste 35 åren utvecklats till en metodologisk teori (Kroksmark 2007). Därav används 

den i följande studie som teoretisk utgångspunkt. Fenomenografi anses vara en 

kvalitativ forskningsmetod, där syftet är att ta reda på olika människors uppfattning av 

sin omvärld enligt Uljens (1989) vilket överensstämmer med Larssons (1986) 

beskrivning av fenomenografi  att det ska vara  uppfattningar från individer och inte hur 

fenomenet egentligen är.  En fenomenografisk ansats kan bidra till att uppfattningar av 

ett fenomen lyftes fram än vad det egentligen ger sken av (Kroksmark 2007). Studien 

önskar lyfta fram vårdnadshavarens uppfattning på specialpedagogens arbete i 

förskolan. Marton & Booth (2000) skriver som följer: “Lär vi oss om hur världen 

framstår för andra, kommer vi att lära oss om hur världen ser ut och hur världen skulle 

kunna se ut” (Marton & Booth 2000, s. 30). Med utgångspunkt i att beskriva 

uppfattningar anses en fenomenografisk studie är deskriptiv (Kroksmark 2007). I en 

fenomenografisk ansats betonas vikten av att  ha en bred och god kännedom om ämnet 

för att öka möjligheten att ge en så ren beskrivning och trovärdig beskrivning av ämnet 

(Larsson 1986). Detta har gjorts genom att flera olika områden belyses från tidigare 

forskning i litteraturgenomgången för att få en större och bredare bild av ämnet. 

 

Hur vi lär oss, vad vi lär oss och när vi lär oss skiljer sig mellan alla människor, “En sak 

människor har gemensamt är att de alla är olika” (Marton & Booth 2000, s.15). Att 

människor har kunskap och uppfattning om saker kan antas men vägen till den kunskap 

och uppfattning är det som skiljer sig åt enligt Marton & Booth (2000). 
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För att genomföra en granskning av människors uppfattning har två perspektiv tagits 

fram som presenteras av Marton & Booth (2000). Första och andra ordningens 

perspektiv vilket innebär att inom första ordningens perspektiv beskriver forskaren själv 

de uppfattningar av verkligheten som forskaren tycker är intressanta. Andra ordningens 

perspektiv beskriver forskaren istället hur andra personer uppfattar olika fenomen av 

verkligheten (ibid). Följande studie kommer utgå ifrån andra ordningens perspektiv, då 

syftet med studien är att ta reda på människors uppfattningar om ett specifikt fenomen. 

Fenomenet i studien är vårdnadshavares uppfattning och förväntningar på 

specialpedagogens arbete. Studien beskriver en utvald grupp,  är vårdnadshavare och 

deras uppfattningar om hur deras erfarenheter ser ut kring fenomenet specialpedagoger i 

förskolan. Inom fenomenografi beskriver forskaren fenomen och forskningen bedrivs 

utifrån att forskaren samlar in olika personers sätt att se på fenomenet. Alla personer 

som deltar i studien bidrar med sin beskrivning av ämnet utifrån den kunskap som 

personen har just här nu, i detta fall vårdnadshavares uppfattning på specialpedagogen  i 

förskolan. Forskarens uppgift är att redogöra för de beskrivningar som inkommer från 

deltagarna i studien och den struktur som framkommer av fenomen beskrivs är det 

Marton kallar “utfallsrummet” (Marton & Booth 2000, s.163).  

 

Fenomenografi ligger även som grund vid bearbetning och analys av inkommet 

material. Bearbetningen sker genom kategorier. Forskaren kategoriserar resultatet då 

fenomenografi även ser till att om en grupp av människor har frågats om ett specifikt 

ämne så kommer vissa likheter och samstämmighet om ämnet urskiljas (Marton & 

Booth 2000). Målet utifrån analys är att forskarens ska försöka tolka, förstå och klargöra 

de tankar och upplevelser som framträder om ämnet som forskaren undersöker. Inom 

fenomenografi är grunden att olika människor ser olika på samma saker (Uljens 1989). 

Mer om hur fenomenografi används vid bearbetning och analys beskrivs i 

metodkapitlet.  
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6. Metod 
I följande kapitel redovisas vilka metoder som använts i studien. Metoddelen kommer 

att beskriva urval, datainsamling, bearbetning och analys. De forskningsetiska 

ställningstaganden kommer att redogöras för och vidare kommer en beskrivning ske av 

trovärdighet och tillförlitlighet av de data som samlats in. 

 

6.1 Metodval 

För att få en större bredd på studien användes enkäter i ett första skede. Genom enkäter 

är det enklare att nå ett större antal deltagare enligt Patel & Davidsson (2011). Når 

enkäten ut till fler skapas möjligheten att påvisa en bredare bild av ämnet menar Tufte 

(2011). Enkäter används oftast inom kvantitativ forskning, men beroende på 

enkätfrågornas utformning kan det även vara aktuellt inom kvalitativ forskning (Patel & 

Davidsson 2011). Studien bestod av standardiserade enkäter, med olika grader av 

strukturering av frågorna. Eftersom enkäterna bestod av både fasta och öppna frågor 

analyserades delar av enkäten kvantitativt. Vi anser trots detta, att studien som 

presenteras är kvalitativ då vi, som Patel & Davidsson (2011) beskriver, försöker förstå 

hur deltagarna tänker och hur deltagarna uppfattar sin omvärld i enlighet med det 

fenomenografiska perspektivet. Elbro & Poulsen (2016) lyfter att en kvantitativ studie 

även kan vara kvalitativ på följande sätt: 

 

“Kvantitativa mätningar är studier som kan mätas. Alla kvantitativa studier är även kvalitativa. 

Ingen vill räkna något som inte är kvalitativt eftersom det då saknar betydelse.”(s. 160) 

Elbro & Poulsen (2016) 

 

För att få mer kunskap och en bred bild av ämnet studien gjordes en  triangulering 

i  aktuell studie.  Därav skedde en datainsamling av enkäter först, för att 

sedan  kompletteras med gruppintervjuer med ett antal specialpedagoger. Att använda 

sig av en sådan triangulering kan påverka resultatets tillförlitlighet och resultatet anses 

mer pålitligt eftersom fler än en metod använts. (Eriksson-Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013). Triangulering kan göras utifrån forskning, data, metod eller teori 

(ibid).  Triangulering i följande studie utgår från metod där både enkät och 

gruppintervju är valda.  

 

Intervjuer och dess form kan benämnas på flera olika sätt (Trost 2010). Bland annat 

beskrivs intervjuns standardisering och strukturering. Hög standardisering består av att 
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frågorna ställs lika till alla och i samma ordning (ibid). Intervjun kan bestå av öppna 

frågor där intervjun mer blir ett samtal, vilket är aktuellt i denna studie. Fördelen med 

denna typ av intervjuer är att forskaren kan få fram upplevelser och tankar som 

informanten har. Lika väl som att informanten inte uttrycker de reella tankar som hen 

har om forskningsämnet enligt (ibid).  

 

Utifrån att studien önskar få fram om vårdnadshavarnas bild stämmer överens med 

specialpedagogernas bild kommer undersökningen även innehålla en ostrukturerad 

gruppintervju med specialpedagoger. Intervjun kommer bestå av låg grad av 

standardisering där ett antal frågor kommer att finnas och som ska besvaras men i 

vilken följd de används kommer att variera utifrån det respondenterna berättar. Vidare 

kommer öppna frågor att användas för att bidra till en så bred och fullständig bild av 

ämnet och det innebär att intervjun anses vara ostrukturerad. Strukturering kan även ha 

innebörden av om intervjun har fokus på ett ämne eller område (Trost 2010). En 

ostrukturerad intervju skulle då ha innebörden av att intervjun behandlar flera områden. 

Följande studie kommer utifrån det perspektivet även anses vara strukturerad då ämnet 

är inriktat mot vårdnadshavaren kunskaper och förväntningar och utifrån att det är en 

gruppintervju kommer intervjun ha en hög standardisering. Tillsammans med de öppna 

frågorna i enkäterna och gruppintervjuer kommer sedan resultatet analyseras utifrån ett 

kvalitativt perspektiv. 

 

6.2 Urval 

Som framgår av ovan syfte och frågeställningar är det vårdnadshavarnas uppfattningar 

som vi vill få fördjupad kunskap kring. Urval i enkät och intervju kan bidra till att olika 

svarsfrekvenser ges. Innan undersökningen görs bör tänkas över vilka informanterna ska 

vara (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015; Eriksson- Barajas, Forsberg & Wengström 

2013). Utifrån detta bör urvalet vid insamling av empiri rikta sig till den tänkta gruppen, 

det vill säga vårdnadshavare.  Eftersom vår egen bakgrund grundar sig i förskolan 

skedde insamling i gruppen vårdnadshavare med barn i förskolan. Att redovisa urvalet i 

forskningen är även en metod att säkerställa trovärdigheten. (Eriksson- Zetterquist & 

Ahrne 2015). För att erhålla ett brett underlag och öka svarsfrekvensen har vi valt att 

använda bekvämlighetsfaktorn, respondenterna i studien kommer att bestå av de som 

finns i vår närhet för att öka svarsfrekvensen vilket beskrivs av Trost (2012) som just 

bekvämlighetsfaktor.  
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6.2.1 Enkäter 

Eftersom studien riktar sig mot vårdnadshavare och deras uppfattningar så önskades ett 

så brett underlag som  möjligt och därför delades först ut en enkät. Enkäterna delades ut 

till 3 st förskolor, urvalet omfattar 137 barn och deras vårdnadshavare. En enkät per 

barn ligger till grund för vårt urval, sammanlagt delades alltså 137 enkäter ut. Varav 71 

st var på förskola A, 34 st på förskola B och 32 st på förskola C. I urvalet har hänsyn 

tagits till att olika socioekonomiska områden är representerade. 

 

6.2.2 Intervjuer 

Urvalet gjordes utefter de aktuella områdena där vårdnadshavare tillfrågades att besvara 

enkäter. Därav gjordes intervjuerna med specialpedagoger som är verksamma i dessa 

områden. En förfrågan skickades ut till de aktuella specialpedagogerna om de hade 

möjlighet att svara på en enkät och delta i en gruppintervju. Vi tillfrågade 6 st 

specialpedagoger och 4 stycken valde att delta. 

 

6.3 Datainsamling 

Insamlingen av data såg olika ut då både en enkät- och en intervjuinsamling 

genomfördes. Därav sker presentationen under varsin underrubrik. 

 

6.3.1 Enkäter 

Användning av enkäter kan vara ofördelaktigt då det kan råda enkättrötthet som i sin tur 

kan leda till bortfall (Dahmström, 2011). Valet föll på utlämning av följebrev (se bilaga 

1) med medföljande länk till enkäten som lämnades på alla barns hylla. Detta val 

gjordes då maillistan visade sig vara ofullständig och det var svårt att få enkäten 

utskickad. För att öka svarsfrekvensen samlades även empiri in genom att 

vårdnadshavare under ett antal dagar fick möjlighet att svara på enkäten när de hämtade 

sitt barn. Ett personligt överlämnande kan bidra till att svarsfrekvensen ökar (Patel & 

Davidsson 2011).  Vårdnadshavaren erbjöds att svara på enkäten via en dator i ett 

avskilt utrymme där de kunde vara i lugn och ro. I samband med tillfrågandet 

förklarades syftet med enkäten och vi betonade att deltagande var frivilligt. 

Vårdnadshavarna fick även tillfälle att läsa igenom vårt följebrev till enkäten innan de 

svarade. 

 

6.3.2 Intervjuer - med specialpedagoger 

Vid insamling av empiri till intervjuerna valdes en plats som efter noga övervägande 

kunde ses som fördelaktig för informanterna. Trost (2010) lyfter fram vikten av 
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medvetenhet angående plats och placering vid intervjuer. Det ska vara så ostört som 

möjligt (ibid). Innan intervjun påbörjades fick informanterna både skriftlig och muntlig 

information (se bilaga 3) om de forskningsetiska riktlinjerna som ligger som grund för 

all forskning som bedrivs enligt Vetenskapsrådet (2011). Eftersom inspelat datamaterial 

till studien önskades, fick informanterna innan intervjun  godkänna detta.  Att använda 

sig av inspelning kan ses som en fördel då större möjlighet ges till att fokusera på 

samtalet, såsom frågor och svar menar Trost (2010).Vidare kan fördelen även vara att 

man kan lyssna flera gånger (ibid). 

 

6.4 Bearbetning av material 

Bearbetningen av materialet började med att det inkomna materialet från 

vårdnadshavarnas enkätsvar undersöktes och lästes igenom i sin helhet för att skapa en 

första överblick. Vid sammanställning letades efter fenomen, det vill säga uppfattningar  

som framkom i svaren. Som beskrivits i teorikapitlet bearbetas resultatet utifrån 

kategorier från den samstämmighet som framkommer i uppfattningarna. Det kan 

förklaras med att ett fenomen eller uppfattning inte är individuell utan kan kategoriseras 

utifrån att en grupp har samstämmighet i sina tankar och kunskaper om en företeelse 

(Marton & Booth 2000).  Däremot ska variationerna i uppfattningarna som 

framkommer inom en fenomenografisk studie inte variera i för stor omfattning utan det 

ska vara  inom en viss ram enligt Stensmo (2007). I  aktuell studie kommer resultatet 

sammanställas genom att uppfattningar som framkommer kategoriseras. Och genom 

studiens resultat finna de kunskaper och förväntningar som är samstämmiga i ämnet. 

Vanligtvis används intervjuer som metod vid fenomenografiska studier men eftersom vi 

vill ha en bred bild har vi valt en triangulering genom enkäter och gruppintervju. Det 

passar ändå bra ihop med fenomenografins tankar om kategorier vid bearbetning av 

inkommet material. Detta eftersom både enkäterna och gruppintervju kommer att 

analyseras utifrån de kategorier som framkommit, vilket är vanligt förekommande vid 

fenomenografiska studier. 

 

Vi valde att sammanställa frågorna i enkäten med de fasta svaren i tabeller för att få en 

tydlig överblick. De öppna frågorna sammanställdes först i sin helhet för att sedan 

bearbeta dem genom att finna kategorier utifrån vårdnadshavarnas uppfattningar om 

ämnet. Utifrån funna kategorier som framkommit skapades intervjufrågor som 

specialpedagogerna sedan fick svara på. Enkätfrågorna från specialpedagogerna 

bearbetades på liknande sätt som vårdnadshavarnas svar. Intervjun bearbetades genom 
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att vi tillsammans både lyssnade och transkriberade intervjumaterialet i text. Trost 

(2010) belyser fördelen med att forskaren själv är med vid tolkande och analyserande då 

minnet anses vara en tillgång för att komma ihåg viktiga detaljer. Vid lyssnande och 

transkribering valde vi dock att vara både utifrån att en som inte varit med vid intervjun 

kan ställa frågor som bidrar till ett förtydligande av det som sagts under intervjun. 

Därefter gjordes även här kategorier utifrån vad som framkommit om ämnet. De 

kategorier som framkom från intervjun överensstämde med de vi funnit vid 

sammanställningen av öppna frågor i enkäten. Så enkät och intervju skrevs samman 

under respektive funna kategorier. 

 

Gällande analys av vårt inkomna material är målet att forskarens ska försöka tolka, 

förstå och klargöra de tankar och upplevelser som framträder. Grunden i fenomenografi 

är att samma sak ses olika beroende på vem som ser på fenomenet. Därav är 

fenomenografi inte en metod där forskaren kan generaliserar sina data utan forskaren 

redogör för det som framkommit som just resultat från den specifika grupp som har 

deltagit (Uljens 1989). Genom att använda fenomenografin kan en strukturerad bild av 

människors uppfattning om specialpedagogens yrkesroll i förskolan redovisas. 

Fenomenografin kan bidra till att beskriva människors uppfattning på två olika sätt. 

Dels genom att beskriva hur människor tänker om ett visst ämnet men utifrån ett 

kollektivt perspektiv kan det ge en kollektiv bild av företeelsen (Marton 1981). Studien 

har som mål att beskriva vårdnadshavarens uppfattning och den samlade bilden kring de 

uppfattningar som finns i det aktuella ämnet, vilket är specialpedagoger i förskolan.  

 

6.5 Etik 

Vid forskning är det av betydelse att hänsyn tas till de som deltar i studien. Att studien 

innefattar god forskningsetik är en förutsättning (Vetenskapsrådet 2011). Följande 

undersökning har utgått ifrån de fyra huvudkraven som är förkomna principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning vilket finns beskrivna i Vetenskapsrådets 

(2002). De är som följer: 

 

“Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte”.(Vetenskapsrådet 2002, s. 7)  I aktuell studie 

medföljde ett följebrev vid utskick av enkäter (se bilaga 1), där syftet med studien 

förklarades.. Vid gruppintervjun skickas liknande följebrev ut innan intervjun (se bilaga 

2). Vid intervjun förklarades även muntligt syftet med studien. 
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“Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”. (Vetenskapsrådet 2002, s. 9) Ovan nämnda följebrev förklarade 

frivilligheten i att delta och vid intervjutillfälle förklarades att medverkan i studien 

kunde avbrytas. 

 

“Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  Följebrevet 

beskrev att alla svar hanteras konfidentiellt, det vill säga att förskolans namn och vilka 

som deltagit inte framkommer i sammanställning. Vid intervjun informerades muntligt 

att alla svar hanteras konfidentiellt och att förskolans namn och vilka som deltagit i 

intervjun inte nämns i sammanställning av resultatet. 

 

“Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Studiens insamlade data bevaras 

endast till studiens avslut för att säkerställa att informationen endast används till aktuell 

studie och inte till något annat. 

 

6.6 Trovärdighet/ tillförlitlighet 

Reliabilitet mäter hur tillförlitlig en studie är och att det inte är slumpen som avgör vilka 

svar som samlas in och validiteten syftar till att studien mäter det som studien är 

utformad att få svar på  (Trost 2012). Som nämnts i metodval kapitlet har användning 

av triangulering valts för studien.  För att öka trovärdigheten i studien rekommenderas 

det oftast i kvalitativa studier att använda många olika metoder, att göra en triangulering 

utifrån bestämt syfte. På så sett breddas datainsamlingen och forskaren kan även utläsa 

om data från de olika metoderna stödjer varandra menar Patel & Davidsson (2011). 

Frågornas formulering och formulärets utformning påverkar både reliabiliteten och 

validiteten (Trost 2012). I studien har därför valts att genomföra litteraturgenomgång i 

ett första skede, så kunskap erhållits om vilka frågor som bör ställas för att få svar på 

det som är relevant för studien. En sammanställning av intervjufrågorna gjordes efter att 

svar på enkäterna inkommit. För att på så sätt kunna fånga problemområdet och 

förtydliga detta inför intervjuerna och på så sätt få ett mer trovärdigt empiriunderlag. Då 

erhållen kunskap om vilka frågor som borde ställas för att få svar på det som är av 

relevans för studien. 
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Begreppet reliabilitet används i studier som är kvantitativa och i  studier av kvalitativt 

slag är begreppet tillförlitlighet att föredra (Trost 2012). Av anledningen att 

triangulering förekommer i denna studie har valts att beskriva de båda begreppen. I 

studien erhålls som bilagor de frågor som ställts både i enkät och  vid intervjuer. Det 

bidrar till en högre reliabilitet eller tillförlitlighet enligt Trost (2010). I en kvantitativ 

studie beskrivs kongruens vara av betydelse för studiens reliabilitet (Trost 2012). Med 

kongruens menas att frågorna berör och belyser ämnet som är avsett att undersöka. 

Intervjun kan bidra till att tillförlitligheten ökar utifrån kongruensen.enligt Trost (2010). 

Frågorna ska då röra ämnet men utifrån olika perspektiv. Ses till studiens objektivitet, 

som enligt Trost (ibid) betyder tillförlitligheten i att svaren registreras och läses in 

likvärdigt, kan nämnas att studien använde sig av ett elektroniskt enkätformulär vid 

insamling av data för att minska risken för mänsklig påverkan av studiens utfall. Det 

som kommit fram i enkäten kan bidra till ytterligare frågor som kan ge ytterligare 

förtydligande om vårdnadshavarnas tankar om specialpedagogens roll, vilket gör att 

validiteten för studien ökar. För att öka  reliabiliteten på studien bör den vara 

standardiserad enligt Trost (2010), men att helt undvika det slumpmässiga är svårt vid 

intervjusituationer och detta bör tas med i beräkningen vid analysen enligt Trost (2010). 

Begreppen reliabilitet eller tillförlitlighet är därav komplexa begrepp att använda när 

intervjuer ska säkerhetsställas. 

 

6.7 Bortfall 

För att en studie ska räknas som tillförlitlig behövs en redovisning och analys göras av 

möjligt bortfall (Eriksson- Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  För att minska 

bortfall kan användas olika metoder. En av metoderna för att undvika bortfall är att göra 

en så kallad pilotundersökning (Dahmström 2011). I den egna studien valdes att göra en 

pilotundersökning. Utifrån precision, vilket även anses komponent för reliabilitet, har en 

pilotstudie av enkäten gjorts där ett antal svaranden,bestående av både 

specialpedagoger, förskollärare och vårdnadshavare deltagit. De svarande granskade 

frågorna både innehållsmässigt och utformning av formuläret för att sedan återkoppla 

till oss där vi kunnat se till att frågorna förstås och hur den upplevts att fylla i. Är det 

lätt att fylla i och förstå frågorna ges en större förutsättning för precision menar Trost 

(2012).  Viss justering av frågor gjordes efter studiens utförda pilotstudie för att 

förtydliga några frågeställningar.  

 



  
 

Sida 23 av 59 

Ett möjligt bidrag till bortfall i den egna undersökningen är den språkliga aspekten. 

Undersökningen är endast gjord på svenska och den riktar sig till de som kan läsa. Inom 

studiens upptagningsområde fanns personer med annat modersmål än svenska, som gör 

att de inte har tillräckligt med kunskap i svenska för att förstå enkäten. Dessa personer 

har inte fått sin röst hörd och i redovisat resultat finns troligtvis ett bortfall från denna 

grupp. 
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7. Resultat och analys 
Studiens resultat har samlats in dels genom enkät och genom en gruppintervju. Enkäten 

innehåller både öppna och fasta svarsalternativ, därav kommer resultatet i studien 

presenteras lite olika. De öppna svaren redovisas under avsnittet 7.2 och det sker i 

löpande text indelad i kategorier i enlighet med fenomenografi medan de fasta 

svarsalternativen redovisas i tabeller under avsnittet 7.1. Studiens resultat grundar sig på 

enkätsvar från 61 vårdnadshavare med barn på tre olika förskolor och enkätsvar samt 

gruppintervju med fyra specialpedagoger. Enkätens resultat  presenteras i början för att 

belysa de uppfattningar som beskrivs av vårdnadshavare och specialpedagoger. Vidare 

belyses de kategorier som framkommit i bearbetningen av empirin vilket presenteras 

under avsnitten 7.2.1 - 7.2.6. Som sedan efterföljs av en sammanfattande analys där 

även enkätfrågornas svar har kategoriserats in under de redan befintliga kategorierna. I 

analysen har studien försökt tolka och förstå de uppfattningar som framkommit vid 

kategoriseringarna.  Denna analys och sammanfattning presenteras som underrubriker 

7.2.1.1 - 7.2.1.6.  

 

7.1 Resultat av fasta svarsalternativ 

Enkätens resultat redovisas i tabellerna nedan. Utifrån de fem svarsalternativen har vi 

valt två riktningar på alternativen.  Resultaten instämmer helt och instämmer delvis 

redovisas under samma kolumn och resultaten gällande instämmer inte och inte alls 

redovisas under samma kolumn, vet ej svaren redovisas enskilt i tabellen. Dessa 

inriktningar möjliggör en tydligare uppfattning åt vilket håll deltagarnas åsikter pekar. 

 

7.1.1 Vårdnadshavarens uppfattning om specialpedagogens arbetsuppgifter 

Tabell 1. 
Fråga 1. Specialpedagogen arbetar endast med de barn i verksamheten som är i behov av särskilt stöd. 
Fråga 2. Specialpedagogen ställer diagnoser på barn i verksamheten. 
Fråga 3. Specialpedagogen observerar barn i verksamheten. 
Fråga 4. Specialpedagogen arbetar endast enskilt med barn i verksamheten. 
Fråga 5. Specialpedagogen samarbetar med hemmet för att få en helhetsbild av barnet. 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

Svarsalternativ N % N % N % N % N % 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

(Summa:) 

6 

22 

10 

36 

(46) 

4 

6 

7 

10 

(17) 

41 

13 

67 

21 

(88) 

1 

14 

2 

23 

(25) 

27 

18 

44 

30 

(74) 

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
(Summa:) 

17 

8 

28 

13 
(41) 

28 

14 

46 

23 
(69) 

2 

0 

3 

0 
(3) 

22 

15 

36 

25 
(61) 

5 

0 

8 

0 
(8) 

Vet ej 8 13 9 15 5 8 9 15 11 18 
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I  ovan tabell fråga 1 kan utläsas att vårdnadshavarna har en delad uppfattning. Antal 

svar som är placerade på instämmer sidan respektive instämmer inte sidan är nästan lika 

många. Tre av specialpedagogerna instämmer inte i frågan medan en instämmer delvis. 

På fråga 2 kan förstås att störst andel av vårdnadshavarna instämmer  inte i  ställd 

fråga,  Även specialpedagogernas svar utfaller inom instämmer inte. Tre av fyra 

instämmer inte alls. Vet ej har den tredje största svarsfrekvensen bland 

vårdnadshavarna. Fråga 3, som behandlar huruvida specialpedagogerna observerar barn 

i verksamheten eller ej, kan av svaren utläsas att majoriteten av vårdnadshavarnas svar 

utfaller inom kolumnen instämmer. Ett fåtal svarar instämmer inte eller inte alls. Och ett 

mindre antal vet ej. Specialpedagogerna instämmer helt i aktuell fråga. Fråga 4 utfaller 

de flesta svaren på instämmer inte. En mindre andel svar, 15 stycken, utfaller på 

instämmer kolumnen. Och inom vet ej kategorin finnes 9 st svarande. 

Specialpedagogernas svar utfaller helt på instämmer inte kolumnen. Största andelen 

svarande på fråga 5 finnes under instämmer kolumnen. Instämmer inte kolumnen är en 

liten del och de antal som svarat vet ej är större än instämmer inte kolumnen. 

Specialpedagogernas svar infinner sig på instämmer helt och delvis. 

 

7.1.2 Vårdnadshavares uppfattning om stöd, utveckling och samarbete 

Tabell 2 
Fråga 6. Specialpedagogen arbetar förebyggande för att stödja alla barns utveckling. 
Fråga 7. Specialpedagogen utvecklar verksamheten så att alla barn ges möjlighet att delta i verksamheten. 
Fråga 8. Specialpedagogen arbetar fram metoder som leder till utveckling av verksamheten. 
Fråga 9. Specialpedagogen ger stöd till pedagogerna i pedagogiska frågor. 
Fråga 10. Specialpedagogen har handledning med pedagogerna. 
Fråga 11. Specialpedagogen har ett nära och förtroendefullt samarbete med mig som vårdnadshavare, 

gällande arbetet med mitt barn. 

 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 

Svarsalternativ N % N % N % N % N % N % 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 
Summa: 

34 

14 

56 

23 
(79) 

35 

17 

57 

28 
(85) 

33 

17 

55 

28 
(83) 

42 

10 

69 

16 
(85) 

25 

22 

41 

36 
(77) 

29 

15 

48 

25 
(73) 

Instämmer inte 
Instämmer inte alls 

Summa: 

4 
2 

7 
3 

(10) 

2 
0 

3 
0 

(3) 

1 
1 

2 
2 

(4) 

0 
0 

0 
0 

(0) 

3 
0 

5 
0 

(5) 

2 
4 

3 
7 

(10) 

Vet ej 7 12 7 12 8 13 9 15 11 18 10 17 

 

I tabell 2, fråga  6 som behandlar om specialpedagogen arbetar förebyggande för att 

stödja barns utveckling utfaller störst andel svar på instämmer kolumnen. Instämmer 

inte kolumnen och vet ej kolumnen har liknande antal svarande sinsemellan. 

Specialpedagogernas svar utfaller inom instämmer kolumnen med flest antal svar på 

instämmer helt. På fråga 7 kan utläsas att vårdnadshavarna instämmer helt eller 
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instämmer delvis.. Sju vårdnadshavare har svarat vet ej och ett mindre antal 

vårdnadshavare instämmer inte i ställd fråga. Flest av specialpedagogernas svar befinner 

sig under instämmer helt och en instämmer delvis. Angående om specialpedagogen 

arbetar fram metoder som leder till utveckling (fråga 8) utfaller största delen av svaren i 

instämmer kolumnerna. Endast ett fåtal svar hamnar i instämmer inte kolumnerna. Åtta 

av vårdnadshavarna svarar vet ej. Vid frågan noteras även att det är 60 svarande av 61. 

Specialpedagogernas svar utfaller i kolumnen för instämmer. På fråga 9 kan utläsas att 

största andelen vårdnadshavare svarat instämmer. Även specialpedagogernas utfaller 

inom instämmer i ställd fråga. Inga vårdnadshavare instämmer inte och nio av 

vårdnadshavarna har svarat vet ej, i frågan om specialpedagogen ger stöd i pedagogiska 

frågor. 

 

Resultatet av vårdnadshavarnas svar på fråga 10 återfinns till största delen under 

kolumnerna instämmer. Här återfinns även specialpedagogernas svar, där flest svarat 

instämmer helt och en svarat instämmer delvis. Ett litet antal vårdnadshavare instämmer 

inte i frågan och elva vårdnadshavare svarar vet ej i den aktuella frågan som presenteras 

i fråga 10. På frågan om specialpedagogen har ett nära och förtroendefullt samarbete 

med vårdnadshavare (fråga 11) svarar störst andel vårdnadshavare, instämmer. En liten 

andel av vårdnadshavarnas svar utföll under kolumnen instämmer inte. Vet ej svarade 

tio vårdnadshavare i frågan.  Även här ska noteras att 60 stycken svar av 61 har 

inkommit. Specialpedagogerna svarar till största delen instämmer helt men en 

specialpedagog svarade instämmer delvis i frågan. 

 

7.1.3 Vårdnadshavares uppfattning om tillgänglighet och kontakt med 
specialpedagog 

Tabell 3. 
Fråga 12. På mitt barns förskola finns det en specialpedagog tillgänglig. 
Fråga 13. Har Du varit i kontakt med specialpedagogen?   

 Fråga 12 Fråga 13 

Svarsalternativ N % N % 

Ja 31 52 15 25 

Nej 1 2 41 67 

Vet ej 28 47 5 8 

 

Under tabell 3 fråga 12 påvisas att det är tämligen lika mellan de som svarar ja och vet 

ej i frågan om det finns en specialpedagog tillgänglig på förskolan. På frågan om man 
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varit i kontakt med specialpedagogen (fråga 13) svarar övervägande del att de inte varit 

det. 

 

7.2 Resultat av öppna frågor och intervju 

Studiens öppna frågor vill ta reda på vilka uppfattningar har vårdnadshavaren om 

specialpedagogen arbete och vad förväntar sig vårdnadshavaren av specialpedagogens 

yrkesroll i förskolan. Men studien vill även ta reda på överensstämmer 

vårdnadshavarens uppfattning med hur specialpedagogen i förskolan ser på sin roll. 

Dessa svar har sorterats i kategorier som bildas utifrån de svar som kom in från 

vårdnadshavarna och specialpedagogerna som deltog i studien. 

 

7.2.1 Specialpedagogens roll 

Studien fick in svar från vårdnadshavarna som kan kopplas till specialpedagogens roll i 

förskolan. Vårdnadshavarna vill att specialpedagogen skall vara tillgänglig, öppen och 

inte dömande. De nämner vidare att kompetens och kunskapsbredd är något 

specialpedagogen i förskolan skall besitta. Specialpedagogerna lyfter att 

specialpedagogen skall vara professionella, hålla sig på förskolans planhalva och att 

specialpedagogerna är transparent i förhållandet till vårdnadshavare. Vårdnadshavarna 

menar även att specialpedagogen ska uppvisa ett intresse kring den aktuella situationen 

och kring barns utveckling. Vårdnadshavaren svarar att de vill att specialpedagogen 

skall vara på plats oftare och att specialpedagogen alltid sätter barnets bästa i första 

hand och att de bidra till att en helhetssyn skapas kring barnet, där barnets behov och 

kvaliteter står i fokus som en vårdnadshavare beskriver det. Närvaro, barnets bästa och 

helhetssyn lyfts även av specialpedagogerna och att specialpedagogen har ett ödmjukt 

förhållningssätt. 

 

”Att det är en människa som är öppen för alla typer av människor. Att personen ser helheten och 

arbetar med glädje och öppenhet för alla situationer. Ingen är den andre lik, alla har vi olika 

förutsättningar.” 

(Skrivet svar från vårdnadshavare) 

 

Vårdnadshavaren anser att specialpedagogen skall tillföra något nytt och att jobba för en 

pedagogik som passar hela gruppen och att specialpedagogen skall vara den som bidrar 

till att ett nära samarbete med vårdnadshavaren skapas. Vilket även framkommer under 

förväntningar som vårdnadshavarna har på specialpedagogen. En vårdnadshavare svarar 

även att specialpedagogen skall göra sitt arbete. 
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Vid intervjun framkom det att specialpedagogerna inte tror att vårdnadshavarna har så 

höga förväntningar kring specialpedagogens roll, förväntningar på specialpedagogernas 

roll är beroende på vårdnadshavarens kunskap och förförståelse menar de. En 

specialpedagog lyfter att vårdnadshavare inte ens vet att professionen finns och att det 

hör ihop med att man blandar ihop specialpedagogens roll med speciallärarens roll, men 

att förväntningarna ser olika ut beroende på om vårdnadshavaren har varit i kontakt med 

specialpedagog eller inte. Specialpedagogerna tror att vårdnadshavarna förväntar sig 

underverk kring barnets utveckling och att det finns förväntningar kring att 

specialpedagogen ska arbeta enskilt med berörda barn. Vid frågan i intervjun om vilka 

förväntningar specialpedagogerna tror att vårdnadshavaren har på dem uppkom det i 

specialpedagogernas svar att de tror att man gör riktade insatser mot enskilda barn. 

Vidare tror specialpedagogerna att vårdnadshavaren tror att specialpedagogerna ska fixa 

i ordning de svårigheter barnet har och att specialpedagogen ställer diagnoser på barnet. 

En specialpedagog lyfter att hon kanske inte känner dessa förväntningar från 

vårdnadshavaren men från pedagogerna och att vårdnadshavaren har mer realistiska 

förväntningar. Specialpedagogerna menar att det ingår i våran roll att vara tydliga med 

vad vår roll är och vad förskolan kan erbjuda för hjälp så att vårdnadshavaren inte tror 

att förskolan är samma sak som socialtjänst, habilitering eller barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

 

Specialpedagogerna beskriver de förväntningar som finns och de tror att det är låga 

förväntningar på oss eftersom samhället inte är insatt i vad vår roll går ut på. De 

vårdnadshavare som inte har varit i kontakt med en specialpedagog tror de inte har 

någon tanke alls om våran roll i förskolan. I intervjun lyfter en specialpedagog att de är 

en förstärkning i pedagogiken. När specialpedagogerna beskriver sin roll menar de att 

de är delaktiga i arbetet på förskolan gällande pedagogiska frågor och 

specialpedagogerna återfinns i alla nivåer; individ, grupp och organisation. En 

specialpedagog menar att arbetet sker för en individ men att insatserna sker inom de 

olika nivåerna. En specialpedagog måste kunna mentalisera, känna av stämningar och se 

helheten menar specialpedagogerna i intervjun. 

 

7.2.1.1 Sammanfattning och analys 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om vårdnadshavarens uppfattning av 

specialpedagoger i förskolan. Genom frågeställningarna vill studien få svar på vilken 
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uppfattning vårdnadshavare har om specialpedagogens arbete i förskolan och vilka 

förväntningar vårdnadshavaren har på specialpedagogen, samt om vårdnadshavares 

uppfattning överensstämmer med specialpedagogens uppfattning.  I genomförd studie kan 

utläsas att vårdnadshavares uppfattning är att specialpedagogens arbete inte innefattar att 

arbeta med enskilda barn, vilket stämmer överens med specialpedagogernas syn. Vilket 

bekräftas av forskning som menar att specialpedagogens roll inte är att enskilt undervisa 

barn i verksamheten (Ahlefeld Nisser, 2014). I resultatet av studien kan utläsas från både 

vårdnadshavare och specialpedagoger, att observation är en arbetsuppgift som 

specialpedagoger ägnar sig åt i verksamheter vilket visar på att yrkesrollen framträder 

liknande med den forskning som Ahlefeld Nisser (ibid) belyser om specialpedagogens 

yrkesroll. 

 

Vidare visar studien på att vårdnadshavare uppfattar att specialpedagogens yrkesroll 

arbetar förebyggande för att främja barns utveckling och rollen innefattar 

verksamhetsutvecklande arbete så att alla barn kan delta. På samma sätt beskrivs rollen i 

forskning, att specialpedagogens arbete har ett perspektiv som innefattar hela 

verksamheten (ibid).  Men även att specialpedagogens yrkesroll har en funktion som 

verksamhetsutvecklare (Ahlefeld Nisser 2014; Lansheim 2010). Vilket tyder på att 

resultatet av studien påvisar att vårdnadshavare uppfattar yrkesrollen som 

specialpedagogerna beskriver att den är utformad.  Studiens resultat indikerade även att 

vårdnadshavarna uppfattade att specialpedagogens roll består av att, helt eller delvis 

handleda arbetslag. Vilket kan jämföras med Göranssons m.fl. (2015) tankar om att 

specialpedagoger ägnar sig åt handledning i pedagogiska frågor med arbetslag. Vidare 

framkom att vårdnadshavare hade uppfattningen att specialpedagogens arbete innefattar 

att ge stöd i pedagogiska frågor vilket överensstämmer med tidigare forskning  (ibid) och 

med specialpedagogernas egen syn på vad som ingår i yrkesrollen. Studien påvisade även 

att vårdnadshavare har kunskap om att specialpedagoger inte ställer diagnoser på barn i 

verksamheten. Vilket helt stämmer överens med specialpedagogernas svar. I 

litteraturgenomgången hittades ingenting om att specialpedagogen har sådana uppgifter. 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att de uppfattningar som vårdnadshavare har om 

specialpedagogens roll stämmer inte överens med specialpedagogernas tankar om 

vårdnadshavarnas uppfattningar. Vårdnadshavarnas svar i aktuell studie visar på att de har 

en viss uppfattning om vad yrkesrollen innebär, detta trots att övervägande delen av 
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vårdnadshavarna inte har varit i kontakt med specialpedagog.  I gruppintervjun däremot 

framkommer att specialpedagogerna har uppfattningen att vårdnadshavare inte har 

kunskaper om yrkesrollen.  Specialpedagogerna tror inte att vårdnadshavarna har så höga 

förväntningar kring specialpedagogens arbete och roll. De tror att vårdnadshavare 

förväxlar specialpedagoger med speciallärare. Men att denna uppfattning förändras när de 

varit i kontakt med en specialpedagog. Som tidigare nämnts har en stor andel av 

vårdnadshavare  kunskap om specialpedagogens roll och arbete i förskolan. Men i studien 

kan utläsas att en viss och stadigvarande andel inte anser sig ha någon uppfattning om 

specialpedagogens yrkesroll vilket skulle kunna kopplas till den forskning som Lansheim 

(2010)  lyfter fram att specialpedagogens roll ser skiftande ut utifrån samhällets strukturer 

vilket skulle kunna bidra till att rollen får olika utseenden. Å andra sidan skulle det kunna 

kopplas till  tankarna som Ahlefeld Nisser (2014)  lyfter fram att rollens utformning 

påverkas av organisationens förståelse av yrkesrollen. Helt enkelt har de vårdnadshavarna 

ingen uppfattning på grund av att rollen förändras utifrån olika faktorer.  

 

7.2.2 Kommunikation 

Stor andel av vårdnadshavaren framhåller att kommunikation är viktigt i 

specialpedagogens arbete i förskolan och speciellt för att ett nära samarbete ska skapas. 

Största delen svar från vårdnadshavarna i gällande fråga handlade om kommunikation 

och att kommunikationen ska vara god, tydlig och rak enligt vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarna beskriver att de vill att specialpedagogen tar kontakt med 

vårdnadshavare och att när kontakt tagits så vill vårdnadshavarna ha kontinuitet i 

kommunikationen med dem. Även specialpedagogerna betonar kommunikationens 

betydelse för ett nära samarbete. Specialpedagogerna menar att de ska vara närvarande 

och att vårdnadshavarna lätt skall kunna få kontakt med specialpedagogen. Detta lyfts 

även i intervjun med specialpedagogerna, att det finns en fördel med att vara 

återkommande i verksamheten och blir en naturlig del av verksamheten och kontakten 

med vårdnadshavaren blir lättare. En specialpedagog nämner att specialpedagogen 

måste hitta kommunikationsvägar så man når fram till alla, så alla vårdnadshavare får 

möjlighet att förmedla sina tankar, specialpedagogerna belyser vikten av kontinuitet i 

kontakten. 

 

”Kontinuerlig kommunikation om hur det går för barnet. Vad som händer och sker och hur man 

arbetar för att få fram de bästa förutsättningarna för barnet att utvecklas” 

(Skrivet svar från vårdnadshavare) 
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”Täta kontakter med vårdnadshavare är bra då känner de sig mer aktiva och får en bra inblick i 

förskolans arbete. Förhoppningsvis kan de se hur viktiga de är för barnet.” 

(Skrivet svar från specialpedagog) 

 

Öppenhet och ärlighet är också svar på frågan som inkom, vårdnadshavarna vill få 

känna delaktighet när det kommer till information som rör deras barn och att 

vårdnadshavare får vara med från början och inte lämnas utanför i de samtal som berör 

deras barn. En vårdnadshavare skriver att lyhördhet och förståelse för vårdnadshavarens 

roll i barnets utveckling ska tas med i samarbete med dem och att specialpedagogen är 

lyhörd för vårdnadshavarens funderingar och synpunkter. Både i enkät och vid intervju 

lyfts av specialpedagogerna vikten av  kommunikation med vårdnadshavare men även 

vårdnadshavares delaktighet i samarbetet runt barnet.  Att vårdnadshavare är med från 

början i processen. Och att barnets utveckling och mående är det som står i fokus. En 

specialpedagog belyser vikten av att ta med pedagogerna vid samtal med 

vårdnadshavaren, detta för att alla skall få samma information men även för att det är 

pedagogerna som jobbar närmast barnet och vårdnadshavaren har ofta stort förtroende 

för pedagogerna och det skapar en trygghet för vårdnadshavaren. 

 

”Rak kommunikation där jag som förälder förstår vad som händer och kommer att hända, 

oavsett information.” 

(Skrivet svar från vårdnadshavare) 

 

”Det är viktigt att vårdnadshavare är med i början av arbetet kring ett barn , annars är det lätt 

hänt att vi är för långt ifrån varandra i processen.” 

(Skrivet svar från specialpedagog) 

 

Vårdnadshavarna påpekar  att man vill ha regelbundna utvecklingssamtal och att 

uppföljning sker av dessa samtal. Vidare svarar vårdnadshavarna att de vill ha 

förtroendeingivande kommunikation med specialpedagogen för att skapa ett nära och 

förtroendefullt samarbete. 

 

Specialpedagogerna beskriver i intervjun att bemötandet från vårdnadshavare är 

positivt. Men att det ibland kan finnas en oro från vårdnadshavare vem 

specialpedagogen är där för. Att vårdnadshavaren helt enkelt inte förstår att 

specialpedagogerna ibland är ute i verksamheten utifrån andra perspektiv än enskilda 



  
 

Sida 32 av 59 

barn. Men de vårdnadshavare som förstår, är väldigt positiva och ser specialpedagogens 

arbete som en extra kunskap som kommer in i deras barns verksamhet.  Men det handlar 

även om kommunikation, hur pedagogerna förberett vårdnadshavarna kring att 

specialpedagogerna ska komma in verksamheten. Har detta kommunicerats ut, då är 

vårdnadshavarna positiva. En specialpedagog lyfter att genom lärande samtal med 

pedagogerna, där de får vägledning, och där specialpedagogen jobbar tillsammans med 

arbetslaget, där blir det lättare för specialpedagogen att senare komma in i arbetet 

tillsammans med vårdnadshavare. Man är ett arbetslag och alla jobbar för att komma 

framåt menar specialpedagogen i intervjun. På de ställen där specialpedagogerna är 

mycket ute i verksamheten märker specialpedagogerna i intervju att det är skillnad i 

relation med vårdnadshavaren, helt enkelt mer naturlig. 

 

Specialpedagogerna i intervjun menar att kommunikation är en del av deras 

arbetsuppgifter, att de ofta är en länk mellan olika professioner. Specialpedagogen har 

kontakt med socialtjänst, habilitering, logoped och specialpedagogerna har kontakt med 

varandra. Vidare har specialpedagogen även  kontakt med barnavårdscentral och 

psykolog som finns där. Men det kan även vara mödravård, pedagoger, vårdnadshavare 

och den egna chefen. 

 

7.2.2.1 Sammanfattning och analys 

I enlighet med studiens syfte att få fördjupad kunskap om vårdnadshavares uppfattning 

om specialpedagogens arbete, framkommer att både vårdnadshavare och 

specialpedagoger beskriver kommunikationen som betydelsefull för att få ett fungerande 

samarbete och en förtroendefull relation med varandra. Vilket Sandberg & Ottosson 

(2010) beskriver som betydande i sin forskning. Specialpedagogerna anser att 

kommunikation är av stor vikt och att det är specialpedagogen som ska hitta 

kommunikationsvägar för att alla vårdnadshavare ska ges möjlighet till delaktighet och 

möjliggöra så vårdnadshavaren kan förmedla sina tankar.  Såväl Sandberg & Ottosson 

(2010) som Hansuvadha (2009) belyser detta som betydande faktorer för kommunikation. 

Författarna menar att språk och kulturella skillnader kan förhindra att samarbete uppstår 

och att yrkesrollen inte når fram till vissa vårdnadshavare på grund av det. 

Specialpedagogerna anser att kommunikation är en del av deras arbetsuppgifter och att 

specialpedagogen är en länk mellan olika professioner. Detta är inget som tas upp av 

vårdnadshavarna som en förväntning på specialpedagogen. Men i resultatet kan utläsas att 

vårdnadshavaren anser att kommunikation är betydelsefullt och vårdnadshavarnas 
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förväntningar kring kommunikationen med specialpedagogen handlar om att barnen ska 

utvecklas och få förutsättningar att lyckas och att specialpedagogen bidrar till ett nära 

samarbetet med vårdnadshavaren.. I litteraturgenomgången kan utläsas att flertalet 

författare menar att det är en arbetsuppgift som förväntas utföras av 

specialpedagogen.  Både Sandberg och Ottosson (2010), Göransson m.fl (2015) och 

Lansheim (2010) för liknande resonemang att kommunikationen skall leda till att kunskap 

förmedlas mellan de olika professionerna och att specialpedagogen samarbetar med olika 

aktörer för att det ska ske. Vårdnadshavaren i  genomförd studie beskriver även att de vill 

ha rak och tydlig kommunikation, vilket inte lyfts av den tidigare forskningen som en 

faktor. Vårdnadshavaren likväl som specialpedagogerna betonar vikten av att vara 

tillgänglig och synlig i verksamheten för att skapa en fungerande kommunikation. 

Hansuvadha (2009) och likaså Sandberg & Ottosson (2010) menar att tillgänglighet och 

synlighet är viktigt men att tid var en faktor som förhindrade att kommunikation med 

vårdnadshavaren kunde ske.  Detta var inget som framkom i genomförd studie. 

Vårdnadshavarna och specialpedagogerna framhäver istället kontinuiteten i 

kommunikationen som en viktig faktor. Sandberg & Ottosson (2010) menar att 

kontinuitet är viktigt dock utifrån att kontinuitet bland personalen underlättar för 

kommunikationen, då det är lättare  att skapa en relation med vårdnadshavaren om det är 

samma personal. Så både kontinuitet i personalstyrkan och i kommunikationen är att 

föredra enligt tidigare forskning och i genomförd studie. 

 

7.2.3 Samarbete, inflytande och delaktighet 

Studien visar att förtroende och respekt var en kategori som hade stor representation i 

frågor gällande vilka uppfattningar vårdnadshavare har om specialpedagogens arbete. 

Speciellt för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete. Förtroende och respekt 

skall vara åt båda håll och en relation som innehåller respekt och ärlighet leder till detta 

samarbete enligt vårdnadshavarna, detta lyfter även specialpedagogerna i sina svar. 

Specialpedagogerna menar att förtroende är av vikt att skapa för att vårdnadshavarna 

ska känna att deras barn är betydelsefulla. Ömsesidig respekt och väl förankrat 

barnperspektiv beskrivs av en vårdnadshavare som en viktig del för att ett nära och 

förtroendefullt samarbete ska skapas. Vårdnadshavarna betonar kunskap, förståelse och 

tillit som viktiga i samarbetet med specialpedagogen och tystnadsplikten beskrivs av en 

vårdnadshavare som viktigt i samarbete. Även specialpedagogerna anser att tillit är av 

betydelse. En specialpedagog nämner ödmjukhet inför vårdnadshavaren som faktor för 

att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. 
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När det kommer till specialpedagogens arbete i förskolan och det samarbete som 

betonas av vårdnadshavarna menar specialpedagogerna i intervjun att ett förtroende 

måste byggas upp. Specialpedagogerna menar att det är först efter ett tag in i samarbetet 

som specialpedagogerna får vårdnadshavaren att förstå det enskilda barnets 

utvecklingsprocesser och att de ser olika ut för olika barn. Specialpedagogerna måste 

visa hänsyn till att vårdnadshavaren kanske inte ser det specialpedagogen ser. Det är 

först när ett väl fungerande samarbete har skapats som svårare situationer kring barnet 

kan lyftas till fullo. Där vårdnadshavaren känner att de är med från början i arbetet med 

sitt barn och ser att de är en del av processen kring deras egna barn. En specialpedagog 

anser att vårdnadshavaren har mest kunskap om sitt egna barn och den kunskapen 

behöver vi få ta del av för att skapa helhetsbilden kring barnet. 

 

Gällande inflytande menar specialpedagogerna i intervjun att det de tror att 

vårdnadshavaren mest vill ha inflytande över är hur ofta specialpedagogen träffar det 

enskilda barnet. Specialpedagogerna tror att vårdnadshavare vill att de träffar barnet 

mycket och ofta. 

 

7.2.3.1 Sammanfattning och analys 

Studiens resultat indikerar bland annat att vårdnadshavare förväntar sig öppenhet, 

ärlighet, lyhördhet och delaktighet när det kommer till samarbetet med specialpedagogen. 

Vilket ses som en del av specialpedagogens arbete i förskolan. Att vårdnadshavare känner 

sig delaktiga från början.  Det skulle kunna kopplas till Fischbeins (2007) forskning som 

visade på att vårdnadshavare sällan känner att de har delaktighet i de beslut som förskolan 

fattar. I  den egna undersökningen kan utläsas att behovet att delaktighet är av betydelse. 

Vårdnadshavare önskar vara med i processen runt arbetet med barnet. Enligt West & 

Pirtel (2104) beskrivs just behovet av vårdnadshavares inflytande och att vårdnadshavare 

vill skapa en relation där kunskap om det egna barnet kan utbytas. I egen genomförd 

studie lyfts vidare fram vårdnadshavares förväntningar att specialpedagogen ska visa sig 

intresserad i aktuella fall och kring barns utveckling. Liknande resonemang förs i West & 

Pirtels  (2014) studie där vårdnadshavare kände oro över att just personal inte skulle 

förstå barnets behov och att en kategorisering av barnet skulle ske. Författarna menar 

(ibid) att vårdnadshavarna vill skapa förståelse kring det egna barnet vilket bekräftas i 

egen genomförd undersökning där specialpedagogerna anser att vårdnadshavare är en 

viktig del av helhetsbilden. Specialpedagogerna i studien menar att vårdnadshavare 
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besitter viktig kunskap om det egna barnet som behövs för att skapa en 

helhetsbild  Liknande resonemang förs av Sandberg & Ottosson (2010) och 

Utbildningsdepartementet (2003) som menar att vårdnadshavaren är en värdefull resurs 

och en viktig samarbetspartner. Det stämmer överens med den uppfattning som 

framträder i studien där vårdnadshavare beskriver att yrkesrollen samarbetar med hemmet 

för att bidra till en helhetsbild av barnet och att yrkesrollen även innefattar ett nära och 

förtroendefullt samarbete med hemmet. Både West & Pirtel (2014) och Sandeberg & 

Ottosson (2010) för ett liknande resonemang, att specialpedagogerna är beroende av 

förtroendefulla relationer för att nå ut till vårdnadshavarna. 

 

I genomförd studie lyfts förståelse, tillit och ödmjukhet som viktiga beståndsdelar kring 

ett fungerande samarbete. Men även förtroende, öppenhet och icke dömande framkommer 

som viktiga delar för ett nära samarbete. Det skulle kunna uppfattas som att 

vårdnadshavare har behovet av det som West & Pirtel (2014) menar, att det krävs en 

relationskompetens från den yrkesprofessionella där man ser och tar tillvara 

vårdnadshavarnas tankar och idéer. Palla (2009) menar att goda relationer i en 

verksamhet som är varm och med öppet klimat är en förutsättning för 

samarbete.  Sandberg & Ottosson (2010) kom fram till i sin studie att ingen 

vårdnadshavare har svårigheter att samarbeta med de ordinarie pedagogerna i 

verksamheten. Specialpedagogerna beskriver i den genomförda studien att de tror att för 

att skapa ett bra samarbete med vårdnadshavaren så behöver de använda ordinarie 

pedagogerna som en viktig samarbetspartner för att skapa detta förtroende hos 

vårdnadshavaren. 

 

7.2.4 Arbetsbeskrivning 

I intervjun fick specialpedagogerna en fråga kring deras arbetsbeskrivning och hur deras 

arbetsuppgifter ser ut. Specialpedagogerna menar att det inte förekommer någon 

arbetsbeskrivning. En specialpedagog menar att annonsen för tjänsten var tydlig men att 

hen aldrig skrivit på någon arbetsbeskrivning och de andra instämmer i denna 

beskrivning. En av specialpedagogerna beskriver att i utbildningen fick de höra att 

specialpedagogens roll är relativ ny och att de själva måste forma sin roll och förmedla 

ut detta till berörda i verksamheten såsom vårdnadshavare, pedagoger och sin chef. 

Specialpedagogerna menar att arbetsbeskrivningen är väldigt individuell och ser olika ut 

beroende på personens förutsättningar och tidigare kunskaper. Vidare menas att 

gentemot närmsta chefen finns det direktiv men att de ser olika ut. Men detta kommer 
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kanske utvecklas när specialpedagogerna har funnit sin plats menar specialpedagogerna, 

specialpedagoger i förskolan är en nyare företeelse. 

 

7.2.4.1 Sammanfattning och analys 

I studien kan utläsas att vårdnadshavare förväntar sig en kompetens och en 

kunskapsbredd av specialpedagogens arbete. Den specialpedagogiska kunskapen behövs 

för att vårdnadshavare med barn i behov av särskilt stöd ska känna trygghet menar 

Sandberg & Ottosson (2010). Men i denna studie framkommer det  att 

specialpedagogerna anser att kompetensen behöver kommuniceras ut för att 

vårdnadshavaren ska se den extra kunskapen och har pedagogerna förberett 

vårdnadshavaren kring att specialpedagog finns i verksamheten då uppfattar 

specialpedagogerna det som att vårdnadshavaren är mer positivt till deras besök. 

Personalen behöver tydligt presentera den verksamhet som bedrivs då det ökar 

vårdnadshavarens möjligheter till inflytande enligt Utbildningsdepartement (2003). Dock 

menar specialpedagogerna i undersökningen att vårdnadshavaren inte har kunskap om 

deras arbete och att det inte spridits ut till vårdnadshavare än, men att det är något man 

behöver vara tydlig med att göra. Då specialpedagogerna anser att rollen i förskolan, som 

de arbetar nu, är relativt ny.  Möjligheten till inflytande för vårdnadshavaren kan 

uppfattas komplicerad, då specialpedagogerna i undersökningen menar att 

arbetsbeskrivningen är individuell och utformad efter varje enskild persons 

förutsättningar, såsom hur chef önskar att rollen ska se ut, men att det kanske förändras 

när specialpedagoger i förskolan utvecklar sin yrkesroll. En av specialpedagogerna lyfter 

dock att det inte är mening att vårdnadshavare ska märka av det då specialpedagogen 

skall finnas i bakgrunden. Däremot menar Utbildningsdepartement (2003) att för 

vårdnadshavare ska kunna ha möjlighet att ha inflytande över verksamheten behöver de 

ha kunskap om det specialpedagogiska arbetet som bedrivs. Med bakgrund av detta 

framkommer i studien att hälften av vårdnadshavarna inte är medvetna om det finns en 

specialpedagog tillgänglig och då ska lyftas att enligt  Skollagen 8 kap 9§ (SFS 2010:800) 

uttrycker  att “Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna.”  I enlighet med både Skolverket (2017) och Svenska 

Unescorådet (2001) så ska vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande och medverkan i 

sitt barns utveckling. 

 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om vårdnadshavaren uppfattning om 

specialpedagoger i förskolan, men i intervjun med specialpedagogerna framkom det att de 
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inte hade någon nedskriven arbetsbeskrivning. Kan den otydlighet kring 

specialpedagogens roll och arbete som kan utläsas i resultatet av studien från intervjun 

med specialpedagogerna, påverka vårdnadshavares inflytande. Då Palla (2015) menar att 

för att få syn på specialpedagogiken behöver verksamheten visas så att alla ges möjlighet 

att få inflytande och Utbildningsdepartementet (2003) menar att möjlighet till inflytande 

inte ökat hos vårdnadshavare de senaste åren. 

 

7.2.5 Stötta och hjälpa 

Ytterligare en kategori som kan urskiljas i vårdnadshavarnas svar under de öppna 

frågorna handlade om stöd och hjälp, både till personal och barn i verksamheten. Både 

vårdnadshavare och specialpedagoger lyfter att stöd och hjälp är en förväntning som 

vårdnadshavarna har på specialpedagogerna. Att specialpedagogen ska hjälpa och stötta 

både barn och personal. Specialpedagogerna anser även att de har denna roll gentemot 

vårdnadshavaren. 

 

Vårdnadshavarna beskriver att specialpedagogerna skall finnas i verksamheten för att 

stötta pedagoger och barn och hjälpa barnen att lyckas och utvecklas, men även hjälpa 

dem i de behov barnen har. Att specialpedagogerna finns där för att hjälpa alla 

inblandade innan problemen med det enskilda barnet blir för stora och tidigt sätta in 

hjälp för att barnen ska få en fungerande skolgång när det är dags för skolstart. Detta var 

en kategori som även framkom i specialpedagogernas svar. Specialpedagogerna menar 

att det är av vikt att vårdnadshavarna känner att de får hjälp men även att 

specialpedagogerna kan bistå med att komma i kontakt med externa professioner. Både 

vårdnadshavare och specialpedagoger har uppfattningen att samarbetet ska leda till 

utveckling och förutsättningar att lyckas för barnet. 

 

7.2.5.1 Sammanfattning och analys 

Utbildningsdepartementet (2003) menar att det som vårdnadshavare önskar inflytande 

över är bland annat att barnet får det stöd som behövs och i resultatet av studien kan 

utläsas att specialpedagogerna tror att vårdnadshavare vill ha inflytande över, handlar 

om det enskilda barnet och hur ofta de ska träffas. Palla (2009) beskriver att 

vårdnadshavaren möjligtvis ser specialpedagogik utifrån sitt egna barn men utifrån 

resultatet kan vi utläsa att vårdnadshavaren förväntar sig att både pedagoger och barn 

ska få stöttning och hjälp för att barnen skall lyckas och utvecklas och att 

specialpedagogen skall finnas där för alla barn. Specialpedagogerna delar 
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vårdnadshavarnas syn i frågan och anser att specialpedagogen skall stötta och hjälpa 

både pedagoger och barn men lyfter även stöttning till vårdnadshavare som en del. 

Vårdnadshavare i studien har uppfattningen att specialpedagogen ska hjälpa alla parter 

som är inblandade innan problemen med det enskilda barnet blir för stora. Denna hjälp 

anser vårdnadshavaren behövs för att barnen ska få en fungerande skolgång när det är 

dags för skolstart. Vilket även kan utläsas i West & Pirtel (2014) och 

Utbildningsdepartementet (2003) som menar att allas, både vårdnadshavarens, 

pedagogers och specialpedagogers kunskap och hjälp behövs för att barns skolgång ska 

bli lyckad. 

 

7.2.6 Uppfattningar hos vårdnadshavare 

Specialpedagogerna i intervjun upplever att vårdnadshavaren har låg kunskap om 

specialpedagogens roll i förskolan, att förkunskapen hos vårdnadshavaren är det som 

ligger till grund för deras uppfattningar om specialpedagogerna. De som har mer 

kunskap har högre förväntningar och vårdnadshavarens förståelse förändras när de 

arbetar nära dem menar en specialpedagog och det är väldigt få vårdnadshavaren som 

har den kontakten och därmed får den förståelsen menar specialpedagogen. 

 

I frågan om de tror att vårdnadshavarna märker av specialpedagogens arbete i förskolan 

svarar en specialpedagogerna i intervjun att de inte tro att deras arbete märks av 

eftersom inte vårdnadshavaren vet vad de gör. En annan specialpedagog menar att det 

inte är mening att det ska märkas och att specialpedagogerna har lyckats i yrkesrollen 

om vårdnadshavaren inte märker av dem, specialpedagogen finns bara i bakgrunden och 

specialpedagogen får aldrig uppmärksamhet för det förebyggande jobb vi gör och det är 

inte meningen menar specialpedagogen. Vi har lyckats om vi inte syns menar 

specialpedagogen. Medan en annan specialpedagog menar att i hens område märker 

vårdnadshavaren av att hen finns i verksamheten. Återigen lyfter specialpedagogerna 

frågan: Hur ska vårdnadshavaren vet vad vi gör? Hur ska vårdnadshavarna veta 

skillnaden på vad  specialpedagogen gör och vad pedagogerna i verksamheten gör 

menar specialpedagogerna. Det enda arbetet som syns är det som vi gör gentemot 

specifika barn, aldrig det förebyggande arbete som sker med alla barn menar 

specialpedagogerna. 
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7.2.6.1 Sammanfattning och analys 

I studien framkommer att vårdnadshavare anser att specialpedagogens roll är att  tillföra 

nya kunskaper och arbeta för en pedagogik som passar hela gruppen. Vårdnadshavare har 

här en liknande uppfattning på specialpedagogik som Palla (2015). Som menar att 

specialpedagogik ska vara en pedagogik som bidrar till en tillgänglighet för alla i 

samhällets verksamheter. Att specialpedagogen ska tillföra ny kunskap och att vara en 

förstärkning av pedagogiken beskrivs även av specialpedagogerna i intervjun.  

Resultatet i undersökningen indikerar på att vårdnadshavare förväntar sig att 

specialpedagogen visar intresse kring den aktuella situationen och barns utveckling. 

Sandberg & Ottosson (2010) menar att intresse från alla är en faktor för att samarbete 

ska fungera och det motsatta påverkar samarbetet negativt. Studiens resultat påvisar att 

vårdnadshavare har förväntningar på specialpedagogens arbete. Specialpedagogerna 

däremot tror att vårdnadshavarna inte har några förväntningar alls innan de är i behov av 

specialpedagogiska insatser och då har vårdnadshavarna höga förväntningar och 

specialpedagogernas menar att vårdnadshavare då förväntar sig att specialpedagogernas 

arbete ska bidra till stor utvecklingspotential hos barnet. Tankarna om orimliga krav är 

något som även Huansvadha (2009) belyser. Att vårdnadshavares krav är orimligt 

höga  på specialpedagogen. Vilket dock inte bekräftats i den genomförda studien utan 

resultatet indikerar att vårdnadshavarna har rimliga förväntningar på 

specialpedagogerna. 
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8. Diskussion 
I denna studie har vi valt att dela upp diskussionen i en resultatdiskussion, en 

metoddiskussion och en etikdiskussion. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om vårdnadshavares uppfattning om  

specialpedagoger i förskolan. Forskningen utgår sällan från vårdnadshavarna enligt 

Palla (2015),  ändå anses det av skollag, Skolverket (2017) och 

Utbildningsdepartementet (2003) att de ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande 

och att de är en viktig och värdefull resurs i arbetet med barnen som finns i 

verksamheten. En förutsättning i arbetet med att skapa inflytande och delaktighet är att 

faktiskt ta reda på vad vårdnadshavarna har för förväntningar och kunskaper vilket 

denna studie har försökt undersöka. 

 

Studiens resultat visar på att vårdnadshavare har uppfattningar om specialpedagogens 

yrkesroll. Specialpedagogrollen anses vara mångfacetterad enligt tidigare forskning, 

vilket belyses tidigare i denna studie. Men vi tycker det är intressant att 

specialpedagogerna beskriver att rollen uppfattas som både otydlig och att det nämns att 

uppdraget har sett olika ut beroende på ledning. Hur kommer det sig då att 

vårdnadshavare har en så pass samstämmig uppfattning i ämnet och att det är 

samstämmigt i likhet med hur specialpedagogerna beskriver sin yrkesroll i enkäten. 

Dock tror ju inte specialpedagogerna att vårdnadshavarna besitter denna kunskap utan 

de uppfattningar som framkommer i studien följer helt i linje med den 

fenomenografiska ansatsen så som Kroksmark (2007) beskriver att ämnen kan till synes 

ge sken av att vara på ett sätt men uppfattas på ett annat. Med tanke på att yrkesrollen, 

enligt tidigare forskning, utformas utifrån hur ledning och organisation förstår sig på 

den skulle antagandet kunna göras att ledning förmedlat ut till vårdnadshavare hur 

specialpedagogerna arbetar. Men det som framkommer i undersökningen är att hälften 

av vårdnadshavarna inte känner till om det finns tillgång till en specialpedagog. En 

annan tolkning är att den allmänna bilden kring specialpedagogens arbete hos 

vårdnadshavare är mer utbredd än vad vi beräknat eller så är det en förutfattad mening. I 

den meningen kan frågan ställas om det skulle bidra till förbättring om rollen tydligt 

förmedlas av ledning såsom en av specialpedagogerna antyder. Men specialpedagogen 

kan även själv förmedla ut sin roll enligt oss. 
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Studien vill utifrån ett fenomenografiskt tankesätt ta reda på de uppfattningar som finns 

i ämnet i likhet med vad som beskrivs av Marton (1981). Vid intervju med 

specialpedagogerna beskrivs att de tror att vårdnadshavare inte har någon kunskap om 

specialpedagogens yrkesroll. Frågan vi ställer oss är vad är det som bidrar till att 

specialpedagogerna tror som de gör om vårdnadshavarnas uppfattningar. När vi 

granskar oss själva så hade vi själva samma tankar. Kan det vara så att yrkesrollens 

utformning bidrar till det? Att rollen sett ut så att man åker ut på så kallade uppdrag och 

per automatik så skapas det ett helhetstänk från specialpedagogen endast där det handlar 

om barn i behov av särskilt stöd där vårdnadshavarna ses som en resurs. Och att det 

bidrar till att specialpedagogen automatiskt inte tänker på vilken uppfattning eller 

kunskap resterande vårdnadshavare har. Specialpedagogen upplever själv att de är 

osynliga och arbetar i kulisserna. Det är helt enkelt specialpedagogen, som ska lära 

andra att tänka annorlunda, som inte gjort det själva. Det är vi som ska öppna upp 

ögonen och se till helheten kring hela förskolans verksamhet, inte bara det som är så 

kallat “speciellt”.  

 

Trots att specialpedagogerna hade okunskap om vårdnadshavarnas uppfattningar, kan vi 

däremot utläsa ett samstämmigt resultat i studien angående specialpedagogernas och 

vårdnadshavarnas tankar om hur samarbetet skall se ut för att bli nära och 

förtroendefullt. Samstämmighet och dess betydelse lyfts av Sandberg & Ottosson 

(2010), de menar att det är betydelsefullt för samarbete. Både vårdnadshavare och 

specialpedagoger anser att samarbetet är viktigt och betydelsefullt för att barnets bästa 

ska tas tillvara. Dock framkommer när det gäller förväntningar på specialpedagogens 

yrkesroll att vårdnadshavare uttrycker förväntningar som är av grundläggande karaktär 

enligt oss. Lansheim (2010) menar att förväntningar på specialpedagogen främst 

handlar om att ha ett nära arbete med barnen.  Medan specialpedagogerna uttrycker att 

det är först när vårdnadshavaren kommer i kontakt med specialpedagogen som 

förväntningarna uppkommer och att då är de höga och ibland orimliga. Här visar också 

på att vårdnadshavare som inte är i direkt kontakt är en kategori som faller utanför 

specialpedagogernas tankar.  

 

Det vi sammanfattningsvis kan konstatera är att vårdnadshavare har uppfattningar om 

specialpedagogens yrkesroll och det finns förväntningar på specialpedagogrollen från 
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vårdnadshavare. Det finns en samstämmig bild från vårdnadshavare och 

specialpedagog, vilken utkristalliserades i samstämmiga kategorier när resultatet 

analyserades i enlighet med fenomenografi. Den bild som beskrev ringade in hur ett 

nära och förtroendefullt samarbete uppkommer enligt både vårdnadshavare och 

specialpedagoger. Men frågorna vi kan ställa oss är om dessa ”icke”- förväntningar 

påverkar helhetsbilden för barnen som ska vara i vårt fokus när vi arbetar. Kan 

specialpedagogerna genom att få kunskap om hur insatta vårdnadshavarna är i 

specialpedagogens yrkesroll och deras förväntningar på oss, användas för att snabbare 

kunna nå fram till vårdnadshavaren när specialpedagogiska insatser behövs kring ett 

barn. Kan detta leda till att en möjlig distans i relationen blir mindre assymetrisk och 

mer bärande.  

 

De flesta studier beskriver mötet mellan pedagoger och vårdnadshavare. Här finns en 

naturlig mötesarena där man möts dagligen vid hämtning och 

lämning.Specialpedagogen möter inte vårdnadshavaren på samma sätt, men vi finner 

ändå de nödvändigt att ta med dessa studier då de så tydligt framhåller relationens 

betydelse för barns utveckling och lärande som till exempel Palla (2009) som menar att 

goda relationer ger förutsättningar för samarbete.  Möjligtvis får specialpedagoger här 

gå bakvägen och se till att pedagoger skapar förtroendefulla relationer och på så sätt 

skapa ett klimat som även gör att specialpedagogerna också lättare skapar 

förtroendefulla relationer med vårdnadshavare. Det framkommer i intervjun med 

specialpedagogerna att det tror på att att vara återkommande i verksamheten och att 

detta kan bidra till en mer naturlig kontakt med föräldrarna. Och den möjligheten tänker 

vi finns hos dagens specialpedagoger eftersom yrkesrollen är individuellt utformad och 

många specialpedagoger formar sin egna roll. Alltså finns det en möjlighet att skapa en 

mer naturlig kontakt med vårdnadshavarna men vi inser att det också är en 

ledningsfråga. Då organisationen till exempel bestämmer hur stort område 

specialpedagogen ska ansvara för. Är detta område för stort kommer specialpedagogen 

ha svårt att skapa kontinuitet och kommunikationsmöjligheter med vårdnadshavarna. 

Skulle detta förändras om rollen var utformad så att varje specialpedagog har ett mindre 

område och då kan ges möjlighet att arbeta med hela förskolans verksamhet. Och att det 

kan skapa en större närhet till vårdnadshavarna och då ta vara på kunskaper som 

vårdnadshavaren har och som kanske genererar en bättre verksamhet för alla barn. Och 

hur skulle det vara om ledning tydligt presenterar yrkesrollen vid barnets början på 
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förskolan. Skulle det kanske till och med bidra till ett förebyggande arbete där 

specialpedagogen lättare kan skapa en förtroendefull relation och snabbare kan skapa ett 

bra samarbete när specialpedagogen väl behöver ha tätare kontakt med vårdnadshavare.  

 

Under studiens gång insåg vi att de egna förutfattade uppfattningarna från början 

faktiskt var att vårdnadshavarna inte hade dessa uppfattningar. Vi har funderat på hur 

det kommer sig att dessa uppfattningar ändå finns hos vårdnadshavaren i de 

verksamheter som deltagit i studien. Vi förmodar att en stor faktor är den satsning som 

gjorts på fler specialpedagoger både inom skola och förskola.Men även faktorn att vi 

arbetar inom områden där en satsning på fler specialpedagoger i förskolan gjorts och att 

ledning valt att förmedla ut det och yrkesrollens utformning till vårdnadshavare. Men vi 

frågar oss ändå om dessa insatser kan ha sådan betydelse för den generella kunskapen 

hos alla vårdnadshavare ökar. Det vi kan utläsa i vårt resultat är att mer än halva 

andelen deltagande kunde rollen men inte visste att det finns en tillgänglig. Alltså kan 

inte hela förklaringen ligga här. Men närmare än så kommer vi nog inte sanningen, vi 

kan endast konstatera att de egna förutfattade uppfattningarna var felaktiga. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Undersökningen vill utifrån en fenomenografisk ansats få uppfattning av ett fenomen 

(Kroksmark 2007). Vilket i den aktuella studien är vårdnadshavares syn på 

specialpedagogens i förskolan, studien vill skapa en bred uppfattning om ämnet och 

utifrån det användes webbenkäter. Nackdelen med enkäter kan vara att viss del av 

tilltänkt urval inte har tillgång till dator eller internet. Vidare kan en nackdel vara att 

tillgång till korrekta e-post adresser inte finns att tillgå (Dahmström 2011). Däremot kan 

kombinerade metoder vara att föredra, till exempel att ha både webbenkät och postal 

enkät (Hultåker 2012). I den egna studien försöktes detta tas hänsyn till, då både en länk 

till enkäten erbjöds till alla vårdnadshavare via en lapp på barnets hylla. Men vidare att 

enkäten tillhandahölls vid tillfälle på förskolan. Dock ej postalt utan via befintlig dator. 

Detta medförde att studien fick hög svarsfrekvens och trovärdigheten för studien ökade 

genom att fler deltog. Fördelen med webbenkät kan vara att det går snabbt att få in 

svaren och att data registreras direkt. Riskerna för fel vid dataregistrering minskar på så 

sätt jämfört med en manuell hantering (Dahmström 2011). Ett sätt att minska bortfall 

kan vara att frågeformuläret är utformat på så sätt att det krävs svar på frågorna för att 

gå vidare i enkäten (Dahmström 2011). I egna enkäten valdes att inte göra så dvs den 

svarande kunde själv svara på vilka frågor de ville. Valet av den användningen var ur ett 
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etiskt perspektiv att ytterligare påvisa att deltagandet var frivilligt. Trots utformningen 

av enkäten baserat på frivillighet kom höga tal på svarsfrekvensen av varje svarande på 

varje fråga. Vid enkätutskicket gjordes endast en länk för alla. Vilket bidrog till att vi 

inte kan identifiera vilken förskola som har större bortfall än någon annan. Om olika 

länkar till respektive förskola erhållit hade möjlighet till analys av de olika förskolornas 

svar kunnat på så sätt bli djupare. Det vi vet är att studien har bortfall kring människor 

som inte har kunskap i det svenska språket men vi upplever ändå att studien har ett brett 

spektrum från låg till höginkomsttagare och de förskolor som låg till grund för urvalet 

innefattar personer med olika ekonomiska bakgrunder.  

 

Intervjuer är en personlig metod, där forskaren och deltagarna möts i ett samspel. 

Tolkningar görs under intervjun och forskaren påverkar situationen genom sin närvaro 

enligt Patel & Davidsson (2011). Vid intervjuer med öppna frågor där intervjun mer blir 

ett samtal, som används i denna studie, bör den som intervjuar inte styra samtalet 

genom att överföra sina erfarenheter. Intervjuarens roll är en faktor som kan påverka 

intervjun. Om forskaren visar sig för positivt eller negativ över ämnet kan det bidra till 

att respondenten påverkas av att svara på ett eller annat sätt vilket påverkar resultatet i 

forskningsfrågan (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015). Möjligtvis påverkar även 

respondenter varandra när gruppintervju används som metod, vilket användes i denna 

studie. Studien valde att använda sig av triangulering  och det kan medföra att 

giltigheten i studien ökar enligt Trost (2012). Genom att som i den aktuella studien 

använda sig av olika metoder för att få svar på studiens frågeställningar. Det kan bidra 

till en bredare bild av hur specialpedagogens roll uppfattas. Vidare bidrar det till att 

forskningsfrågan belys ifrån olika perspektiv och bidrar till ett djup i empirin. 

 

Vidare fördes diskussioner kring urvalet. Ett urval skulle kunna gjorts genom att enkäter 

och intervjuer gjorts enbart med vårdnadshavare som är direkt inblandade i arbete med 

specialpedagogen. Det skulle ge en bild över vilka förväntningar de har, men utifrån att 

studiens problemformuleringen som påstår att specialpedagogens arbete börjar övergå 

mer till ett förebyggande arbete, ansåg vi att det vara en fördel att skicka enkäter även 

till de vårdnadshavare som inte har barn i behov av särskilt stöd.   
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8.3 Etikdiskussion 

I den aktuella studien finner vi att samtyckeskravet har ställt störst krav på oss som 

genomfört studien. Eftersom vi valde att uppsöka  vårdnadshavarna vid tillfrågan om 

deras svar på enkäterna krävdes ett stort inkännande för att inte deltagarna skulle känna 

att enkäten var ett måste att svara på utan att den var frivillig. Vi är högst medvetna att 

vår närvaro kan bidra till att deltagarna kände sig “tvingade” att svara. Men försökte 

vara tydliga med att deras medverkan var frivillig. Informationskravet försökte vi säkra 

upp genom att deltagarna som vi uppsökte fick information både muntligt och skriftligt. 

Dock svarade en del av deltagarna genom länken vi skickade ut och dessa fick endast 

informationen skriftligt och ett större ansvar läggs på deltagaren att informationen 

förstås. Alla uppgifter kring deltagarna har under hela arbetsgången förvarats så att 

obehöriga ej har kunnat ta del av dessa uppgifter och namn på personer och platser har 

har avkodats direkt för att säkerställa att uppgifterna inte lämnar ut någon. På samma 

sätt har allt insamlat material förvarats och avkodats för att på så sätt säkerhetsställa att 

den information som inkommit inte används till annat.  

 

8.4 Avslutningsvis 

Till slut vill vi beskriva den fortsatta forskningen som vi efter den utförda studien finner 

intressant att fördjupa sig vidare inom. Vi vill även framföra ett tack. 

 

8.4.1 Pedagogiska implikationer 

Frågan vi har ställt hos under studiens gång är hur ska vi ta vara på den kunskap som 

studien ger oss. När det kommer till vilka uppfattningar och förväntningar  

vårdnadshavare har var det tämligen enkelt då vi genom studien får fram konkreta tips 

på vad vårdnadshavare önskar för ett till exempel hur ett fungerande samarbete kan se 

ut. Vårdnadshavarna vill ha en rak kommunikation och förtroendefull relation för att 

samarbetet ska bli lyckosamt. Men vad innebär det för en specialpedagog att 

vårdnadshavare har hög medvetenhet om vårt arbete och att vårdnadshavaren har 

rimliga förväntningar kring vår yrkesroll? Slutsatsen vi återkommande når fram till är 

om vi har råd att inte ta tillvara på vårdnadshavarnas uppfattningar. Som nämnts redan i 

resultatdiskussionen att i och med denna medvetenhet har specialpedagogen möjligheter 

att skapa en mer dynamisk och symmetrisk relation med vårdnadshavaren. En relation 

som gör att startsträckan när eventuella insatser behövs på ett mer individuellt plan 

kortas. Specialpedagoger men kanske även ledning bör ödmjukt ta tillvara på och inse 

vårdnadshavares betydelsefulla medvetenhet som en positiv möjlighet till 
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verksamhetsutveckling, för alla barn, då det skulle kunna bidra till större möjlighet av 

inflytande och delaktighet för vårdnadshavare. Vårdnadshavarens medvetenhet om vår 

yrkesroll gör att vi kan mötas på en mer likvärdig arena. 

 

8.4.2 Fortsatt forskning 

Då resultatet visar att vårdnadshavarna har uppfattningar om specialpedagogens 

arbetsuppgifter skulle en djupare studie kring vårdnadshavares som specialpedagogens 

samarbetspartner i förskolan vara av intresse att utföra. Men då våra egna och även 

specialpedagogernas förväntningar på vårdnadshavarna uppfattningar var relativt låga 

skulle det även vara intressant att byta grupp som tillfrågades. Och därav bedriva vidare 

forskning om barns tankar kring specialpedagoger och specialpedagogens 

arbetsuppgifter. Vilka förväntningar har barn kring våran roll?  Vem tror de 

specialpedagogerna är? Kanske besitter barnen på liknande uppfattningar som 

vårdnadshavarna om våra yrkesuppgifter? Är specialpedagoger medvetna om barnens 

uppfattningar isåfall frågar vi oss. 

 

8.4.3 Tack 

Tack till våra familjer som varit förstående kring den tid under kvällar och helger som 

arbetet med denna studie har medfört. Ett stort tack till Peter som stöttat oss längs 

vägen. Och till sist ett stort tack till alla vårdnadshavare och specialpedagoger, som tack 

vare att de avsatt tid, gjorde denna studie möjlig. Tack! 

 

 

  



  
 

Sida 47 av 59 

9. Referenslista 
 

Ahlefeld Nisser, D. (2014) Specialpedagogers och speciallärares olika roller och 

uppdrag – skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. 

Nordic Studies in Education, 34(4) ss. 246–264 

 

Ahlberg, A. (2007). Specialpedagogik av igår, idag och i morgon. Pedagogisk 

Forskning i Sverige, 2007 årg. 12 nr 2 s 84–95. 

 

Alerby, E. & Bergmark, U., (2015). Delaktighet för lärande Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%
2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3531 [2017-10-19] 

 

Björck- Åkesson, E. & Nilholm, C. (2007) Reflektioner kring specialpedagogik – sex 

professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna 

(Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007). Stockholm:Vetenskapsrådet 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.20

07 [2017-04-22] 

 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Elbro ,C. & Poulsen, M. (2016) Utvärdera din undervisning -värdera och förstå 

statistik och evidens. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Eriksson- Barajas, K., Forsberg, K. & Wengström, Y. (2013) Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Eriksson- Zetterqvist, U. & Ahrne, G. (2015) Del II. Att få kunskap om samhället 

genom… att fråga folk. Intervjuer. I: Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. Btj, ss. 34-54 

 

Fischbein, S. (2007) Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv. I: Björck- Åkesson, E. 

& Nilholm, C. (red.). Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer 

om forskningsområdet och forskningsfronterna ( Vetenskapsrådets 

rapportserie 5:2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. Btj, ss. 17-27. 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.20

07 [2017-04-22] 

 

Göransson, K., Lindqvist, G., Klang, N., Magnusson, G. & Nilholm, C. (2015) Speciella 

yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning: En 

enkätstudie. (2015:13) Karlstad: Karlstad universitet. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:784444/FULLTEXT01.pdf [2017-04-25] 

 

Hansuvadha, N. (2009) Compromise in Collaborating with Families: Perspectives of 

Beginning Special Education Teachers. Journal of Early Childhood Teacher 

Education. (2009; 30.4) ss. 346-362. 

 

Hultåker, O (2012) Webbenkäter. I: Trost, Jan. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur  

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3531
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3531
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3531
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784444/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784444/FULLTEXT01.pdf
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Early+Childhood+Teacher+Education/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Early+Childhood+Teacher+Education/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Early+Childhood+Teacher+Education/$N?accountid=14827


  
 

Sida 48 av 59 

 

Ivarson Jansson, E.  (2001) Relation hem – förskola. Diss. Umeå: Pedagogiska 

institutionen 

 

Jakobsson, I-L. & Nilsson, I. (2011) Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

Kroksmark, T. (2007). Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet. Didaktisk 

Tidskrift, Vol. 17, No 2-3, 2007. Jönköping: Jönköping University Press 

 

Lansheim, B. (2010). Förståelse av uppdraget specialpedagog: blivande och nyblivna 

specialpedagogers yrkeslivsberättelser. Lic.-avh. Malmö: Malmö högskola 

lärarutbildningen. 

 

Larsson, S.  (1986) Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur 

 

 

Lindqvist, G. (2011) Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt                  

stöd inom förskola och skola. Högskolan Dalarna: Praktiknära 

utbildningsforskning. ss. 89-17 

 

Marton, F. (1981) Phenomenography – describing conceptions of the world around us. 

I: International Science nr 10, ss. 177-200. 

https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_

-_phenomenography.pdf [2017-05-25] 

 

Nationalencyklopedin, delaktighet. http://www.ne.se.proxy.lnu.se (hämtad 2017-07-12) 

 

Nationalencyklopedin, inflytande. http://www.ne.se.proxy.lnu.se (hämtad 2017-05-18) 

 

Nationalencyklopedin, samarbete. http://www.ne.se.proxy.lnu.se (hämtad 2017-05-18) 

 

Nilholm, C. (2007) Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 

 

Niss, G. & Söderström, A.-K., (2015). Samarbete i förskolan : för barnens skull. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Marton, F. & Booth, S (2000) Om lärande. Lund: Studentlitteratur  

 

Palla, L. (2009). En förskola för alla: Tre artiklar om förskola och (special)pedagogik. 

Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, 2009 

 

Palla, L (2015) Delstudie 3: Specialpedagogik i förskolan.  Stockholm: Vetenskapsrådet  

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Rosenqvist, J. (2007) Några aktuella specialpedagogiska forskningstrender?  I: Björck- 

Åkesson, E. & Nilholm, C. (red.). Reflektioner kring specialpedagogik – sex 

professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna 

(Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007). Stockholm: Vetenskapsrådet.  Btj, ss. 

https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf
https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf


  
 

Sida 49 av 59 

36-47. 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.20

07 [2017-04-22] 

 

Sandberg, A. & Ottosson, L. (2010) Pre‐school teachers’, other professionals’, and 

parental concerns on cooperation in pre‐school – all around children in need 

of special support: the Swedish perspective. International Journal of 

Inclusive Education. ss. 741-754 

 

SFS 1949:381. Föräldrabalk. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

SFS 2007:638. Förordning om ändring i högskoleförordningen. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (Eds). (2009). Barns tidiga 

lärande. En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande 

[Children's early learning. A current study of preschool as an environment for 

children’s learning]. Göteborg, Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad 2016. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket. (2017). Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Måluppfyllelse i 

förskolan. Stockholm: Skolverket 

 

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Svenska unescorådet (2001). Salamancadeklarationen och Salamanca +5. Stockholm: 

Svenska Unescorådet 

 

Tallberg Broman, I., Vallberg Roth, A-C., Palla, L. & Persson, S. (2015) Förskolan 

tidig intervention. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Trost, J. (2012) Enkätboken. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Tufte, P A. (2011) . Kvantitativ metod. I Fangen, K. & Sellerberg, A-M. (red.) Många 

möjliga metoder. Lund: Studentlitteratur. Btj, ss. 71-100. 

 

Uljens, M. (1989) Fenomenografi : forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets 

rättigheter.                   Stockholm: UNICEF Sverige. 

 

Utbildningsdepartementet (2003). Var - dags - inflytande i förskola, skola och 

vuxenutbildning. (Ds 2003:46) Stockholm: Fritzes, offentliga publikationer. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-

promemorior/2003/10/ds-200346/ 

http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980002186/Rapport+5.2007
http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/toc/tied20/current
http://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/toc/tied20/current


  
 

Sida 50 av 59 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_20

02.pdf [2017-08-15] 

 

Vetenskapsrådet (2011). God sed i forskningen. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  [2017-08-15] 

 

West, E. & Pirtle, J. (2014) Mother's and father's perspectives on quality special 

educators and the attributes that influence effective inclusive practices . 

Education and Training in Autism and Developmental Disabilities. June 2014 

ss. 290-300 

 

 

 

 

  

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Education+and+Training+in+Autism+and+Developmental+Disabilities/$N?accountid=14827
http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Education+and+Training+in+Autism+and+Developmental+Disabilities/$N?accountid=14827


  
 

Sida 51 av 59 

10. Bilagor 
 

Bilaga 1 : Följebrev enkät till vårdnadshavare 
 

 

2017-05-12 

 
 

Information till vårdnadshavare om deltagande i enkätundersökning 

 

Syfte med denna enkät: 
Vi är två blivande specialpedagoger som i vårt examensarbete vill undersöka och få 

kunskap om vårdnadshavares syn på specialpedagogens arbete. 

 

Våra frågeställningar är:  

Vilken kunskap har vårdnadshavare om specialpedagogens arbete i förskolan? 

Vilket arbete förväntar sig vårdnadshavare att specialpedagog kan tillföra i förskolans 

verksamhet? 

 

 

Ditt svar är anonymt och alla svar hanteras konfidentiellt. Vilken förskola och vilka som 

deltagit i enkäten kommer inte nämnas i sammanställning av resultatet. Vi vill även 

betona att det är frivilligt att svara på enkäten. 

 

Om Ni har några frågor angående enkäten kontakta oss gärna för mer information. 

 

Önskar få svar senast den 25 maj 2017 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Ängskog 

xxx-xxx xx xx 

 

Sandra Hultgren 

xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 : Enkätfrågor till vårdnadshavare 
 

 

Vårdnadshavares kunskaper om specialpedagoger 

Var vänlig markera det svar som passar dig. Endast ett svarsalternativ per fråga ska 

markeras. 

 

Specialpedagogen arbetar endast med de barn i verksamheten som är i behov av 

särskilt stöd. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen ställer diagnoser på barn i verksamheten. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen observerar barn i verksamheten. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen arbetar endast enskilt med barn i verksamheten. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen samarbetar med hemmet för att få en helhetsbild av barnet. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen arbetar förebyggande för att stödja alla barns utveckling. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen utvecklar verksamheten så att alla barn ges möjlighet att delta i 

verksamheten. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen arbetar fram metoder som leder till utveckling av 

verksamheten. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen ger stöd till pedagogerna i pedagogiska frågor. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen har handledning med pedagogerna. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 
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Specialpedagogen har ett nära och förtroendefullt samarbete med mig som 

vårdnadshavare, gällande arbetet med mitt barn. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Vad tycker du är viktigt för att ett nära samarbete ska kunna skapas med 

specialpedagogen?     
 

Vilka förväntningar har du på en specialpedagog som jobbar i förskolan?     
 

På mitt barns förskola finns det en specialpedagog tillgänglig.     
Ja    Nej     Vet ej 

 

Har Du varit i kontakt med specialpedagogen?   
Ja    Nej     Vet ej 
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Bilaga 3 : Följebrev till specialpedagoger 
 

 

2017-05-10 

 
 

Information till specialpedagoger om deltagande i intervju och enkät. 

 

Hej! 

 

Vi är två blivande specialpedagoger som har genomfört en enkätundersökning bland 

vårdnadshavare inom förskolan och vi vill fördjupa oss ännu mer i ämnet. 

Syfte med  enkäten och intervjun är att undersöka och få kunskap just din kunskap om 

vårdnadshavares syn på specialpedagogens arbete. 

Är du intresserad vill vi gärna intervjua dig och få ta del av de erfarenheter och 

kunskaper du har. Vid tillfället kommer du att besvara ett antal enkätfrågor och delta i 

en intervju. Beräknad tid ca 45 minuter.  Vi hoppas du  har möjlighet att delta. 

Vi vill betona att deltagandet är frivilligt och du kan när som avbryta intervjun och 

därmed ditt deltagande. Ditt deltagande och dina intervjusvar kommer hanteras 

konfidentiellt. Vilken förskola och vilka som deltagit i enkäten kommer inte nämnas i 

sammanställning av resultatet.  

 

Om Ni har några frågor angående enkäten kontakta oss gärna för mer information. 

 

Intervjun kommer ske någon gång under v 23-24.  

Datum bestäms i samförstånd med dig som deltar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Ängskog 

xxx- xxx xx xx 

 

Sandra Hultgren 

xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 4: Enkätfrågor till specialpedagoger 
 

 

Specialpedagogen i förskolan 

Var vänlig markera det svar som passar dig. Endast ett svarsalternativ per fråga ska 

markeras. 

 

Specialpedagogen arbetar endast med de barn i verksamheten som är i behov av 

särskilt stöd.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen ställer diagnoser på barn i verksamheten.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen observerar barn i verksamheten.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen arbetar endast enskilt med barn i verksamheten.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen samarbetar med hemmet för att få en helhetsbild av barnet.  
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej     
 

Specialpedagogen arbetar förebyggande för att stödja alla barns utveckling.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen utvecklar verksamheten så att alla barn ges möjlighet att delta i 

verksamheten.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen arbetar fram metoder som leder till utveckling av 

verksamheten. 
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

     

Specialpedagogen ger stöd till pedagogerna i pedagogiska frågor.      
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen har handledning med pedagogerna.     
Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Specialpedagogen har ett nära och förtroendefullt samarbete med 

vårdnadshavare, gällande arbetet med deras barn.     
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Instämmer helt    Instämmer delvis    Instämmer inte    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

Vad tycker du är viktigt för att ett nära samarbete ska kunna skapas med 

vårdnadshavare?     
 

Vilka förväntningar tror du vårdnadshavare har på en specialpedagog som jobbar 

i förskolan?                         
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Bilaga 5 : Intervjufrågor 
 

 

Vilken uppfattning har ni om vårdnadshavarens kunskap om specialpedagogens 

arbete i förskolan? 
 

Vilka förväntningar tror Ni att vårdnadshavaren har på specialpedagogens arbete 

i förskolan? 
 

Vilken inställning tror Ni vårdnadshavaren har till specialpedagogens roll i 

förskolan? Utifrån ett allmänt perspektiv och inte bara de med behov av särskilt 

stöd? 
 

Vilka reaktioner tror ni skulle uppstå om vårdnadshavaren blev kontaktade av en 

specialpedagog? 
 

I verksamhet, tror ni att vårdnadshavarna märker av specialpedagogens arbete i 

förskolan och i så fall hur? 
 

Vad tror ni att vårdnadshavaren skulle vilja ha mer inflytande över 
 

Hur ser er arbetsbeskrivning ut för er? 
 

Hur ser era arbetsuppgifter ut? 
 

Är det klart och tydligt vilka arbetsuppgifter ni ska utföra? 
 

 

 


