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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa hur pedagoger i förskola och fritidshem beskriver barn i behov av 

särskilt stöd och vilka uppfattningar som finns beträffande specialpedagogens yrkesroll. 

Studien grundar sig i en hermeneutisk-fenomenologisk forskningsansats, vilket innebär att 

olika personers upplevelser och berättelser är i fokus. För att tolka det empiriska materialet 

använder vi oss av von Wrights tolkning av Meads intersubjektivitetsteori. I den beskrivs två 

möjliga perspektiv att betrakta individen utifrån: punktuellt eller relationellt. Perspektivvalet 

får konsekvenser för bemötandet av individen. Intervjuer har gjorts med tre fritidspedagoger 

och fem förskollärare i en sydsvensk kommun.  

 

Resultatet visar att synen på normalitet och avvikelse, pedagogisk miljö samt individuella 

förutsättningar är betydelsebärande faktorer när barn blir i behov av särskilt stöd.  

Erfarenheter av specialpedagogiska insatser handlar om att få konkreta tips och handledande 

samtal i arbetslagen, mer eller mindre kontinuerligt. Pedagogernas förväntningar handlar om 

specialpedagogens observerande och handledande funktion, i ett långsiktigt och förebyggande 

perspektiv. Pedagogerna vill hellre ha reflekterande pedagogiska samtal än snabba lösningar. 

Fritidspedagogerna anser att de specialpedagogiska insatserna i första hand kommer skolan till 

del.  
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1. Inledning 

Vi som skriver detta examensarbete är förskollärare respektive fritidspedagog, med många års 

yrkeserfarenhet inom förskola och fritidshem. Under vår studietid vid påbyggnadsutbildningen 

till specialpedagoger har frågor väckts beträffande specialpedagogik i dessa verksamheter.  

 

Förskolans uppdrag handlar om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Det handlar om en 

pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern, en av de mest utvecklingsintensiva 

perioderna i en människas liv. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet i förskolans 

pedagogiska verksamhet. Målen anger en inriktning på förskolans arbete att sträva mot. I och 

med förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2010) har lärandeuppdraget fått en tydligare 

inriktning mot barns språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling samt mot 

naturvetenskap och teknik. Läroplanen betonar pedagogernas uppdrag att bedriva en 

verksamhet som främjar lek, kreativitet och lustfyllt lärande, en verksamhet som bidrar till och 

stimulerar barns utveckling. 

 

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och skola där en övervägande del av 

Sveriges skolbarn mellan sex och nio år är inskrivna. Fritidshemmet är en pedagogisk 

verksamhet som i första hand ska utgå från barnens intressen och erfarenhet. Grunden för 

fritidspedagogiken handlar om ett grupporinterat arbetssätt där lärandet primärt handlar om 

socialt samspel och ansvarstagande genom lek, skapande arbete och andra meningsfulla 

aktiviteter (Skolverket 2011, Jansson 1992). Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov (SFS 2010:800, Skolverket 2011b). Enligt läroplanen ska 

verksamheten präglas av ”omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling” (Skolverket 

2011b s. 7). Vidare betonas att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter.” (a.a. s. 10). 

 

I grundskolan och gymnasieskolan finns mål att uppnå. I dessa skolformer är det mer eller 

mindre en självklarhet att det finns specialpedagoger och speciallärare med uppgift att 

överbrygga de hinder som finns för barn/elever att nå målen. I förskola och fritidshem finns 

däremot inga sådana uppnåendemål. Frågan är då vilka behov som finns och vilken form av 

specialpedagogiskt stöd som efterfrågas i dessa verksamheter. I anslutning till den nya 

skollagen (SFS 2010:800) gav skolverket ut ett juridiskt förtydligande som påvisar alla barns 

rätt till stöd. 
 

”Men även i förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 

i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver (…) Förskoleklassen och 

fritidshemmet följer läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och arbetar därmed mot 
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samma mål. Elever kan behöva stöd i förskoleklassen eller fritidshemmet för att förebygga 

svårigheter i sin fortsatta skolgång” (Skolverket 2012 s. 2). 
 

Lärarförbundet genomförde nyligen en enkätundersökning i samråd med Högskoleverket 

(Tornberg, Svensson, 2012). I rapporten framgår att av knappt 4000 specialpedagoger och 

speciallärare som svarat på enkäten arbetar 9 % som specialpedagoger/-lärare i förskola och 

endast 0,1 % i fritidshem. Den sistnämnda siffran är anmärkningsvärd och tyder på att de barn 

som är i behov av specialpedagogiskt stöd inte får det stödet i fritidshemmet. När nu frågan om 

specialpedagogyrkets framtid är aktuell är det angeläget att uppmärksamma förskolans och 

fritidshemmets behov av specialpedagoger. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur pedagoger i förskola och fritidshem beskriver 

barn i behov av särskilt stöd och vilka uppfattningar som finns beträffande specialpedagogens 

yrkesroll. 

 

 Hur beskriver pedagoger i förskola och fritidshem barn i behov av särskilt stöd? 

 Vilken erfarenhet har pedagoger i förskola och fritidshem av samarbete med 

specialpedagoger? 

 Vilka förväntningar uttrycker dessa pedagoger på specialpedagogens yrkesroll? 

 

3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

Skola och förskola har flera styrdokument, både nationella och internationella. Här lyfter vi 

fram valda delar ur styrdokumenten som berör en verksamhet för alla barn. Efter det diskuterar 

vi olika specialpedagogiska perspektiv samt presenterar vår teoretiska utgångspunkt i form av 

von Wrights tolkning av Meads intersubjektivitetsteori. Sedan resonerar vi kring barn i behov 

av särskilt stöd samt normalitet och avvikelse. För att främja barns utveckling och lärande 

behövs ett fungerande samverkansarbete. I det sammanhanget är samtalet ett viktigt redskap. 

Slutligen redovisar vi tidigare forskning kring specialpedagogens yrkesroll. 

 

3.1 Styrdokumenten om en verksamhet för alla barn 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet, 2000) är det varje 

samhälles skyldighet att ge den omvårdnad och utbildning som behövs för att möjliggöra varje 

barns utveckling och integrering i samhället. Vidare ska barnets utbildning ha som mål att 
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”utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga” (a.a. artikel 29). 

 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), som gäller elever i behov av särskilt 

stöd, ses olikheter och mångfald som en tillgång. Varje barn har en utvecklingspotential vars 

gränser ingen kan förutsäga. Uppdelningen mellan normalt och onormalt beteende är en 

onaturlig gränsdragning. Det normala är att vi alla är olika varandra i högre eller lägre grad och 

att vi också mer eller mindre liknar varandra. Grundtanken med Salamancadeklarationen är att 

uppnå skolor för alla, dvs. utbildning som respekterar olikheter och tar hänsyn till barns 

skiftande behov. Specialklasser och andra särlösningar bör betraktas som undantagslösningar. 

Genom att barn med olika behov, så långt det är möjligt, har gemensam skolgång finns stora 

möjligheter att nå solidaritet människor emellan. Salamancadeklarationen betonar ett effektivt 

lag- och samverkansarbete mellan skolpersonal för att tillfredsställa alla barns/elevers behov 

(Svenska Unescorådet, 2006). 

 

I skollagens (SFS 2010:800) första kapitel fastställs att alla barn har rätt att förvänta sig det 

stöd och den stimulans de behöver under sin förskole- och skoltid. Utgångspunkten ska alltid 

vara barnets bästa. 

 
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS 

2010:800, 1 kap. 5 §). 

 

Skollagen (SFS 2010:800) hänvisar till diskrimineringslagen, vilken har till uppgift att 

motverka diskriminering och främja rätten till lika utbildning oberoende av exempelvis 

funktionsnedsättning. Vidare omnämns de barn och elever som har lätt att nå utbildningsmålen. 

Även de ska få det stöd och den stimulans de behöver för att nå längre i sin utveckling. Enligt 

skollagen (a.a.) ska elev som inte når utbildningens kunskapskrav eller har andra svårigheter i 

sin skolsituation ges särskilt stöd. Detta stöd ska i första hand ges inom den grupp/klass som 

eleven tillhör. 

 

Enligt förskolans läroplan ska den pedagogiska verksamheten i förskolan anpassas till alla barn 

som deltar. Barn som behöver mer stöd har rätt till stöd och stimulans, för att utveckling ska 

ske så långt det är möjligt (Skolverket, 2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet framhåller att undervisningen inte kan utformas lika för alla, eftersom alla 

barn/elever har olika behov och förutsättningar. Det är varje elevs rättighet att få växa och 

utvecklas samt övervinna svårigheter (Skolverket, 2011). 
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3.2 Specialpedagogiska perspektiv  

Specialpedagogik är ett mycket omfattande och vitt begrepp, vars definition skiftar beroende 

på vilket perspektiv vi antar (Nilholm, 2007, Björck-Åkesson, 2007). Generellt sett kan det 

beskrivas som ”att skapa optimala förutsättningar för lärande för alla barn” (Björck-Åkesson, 

2009 s.22). Ett annat sätt att beskriva specialpedagogik är något som tar vid när den vanliga 

pedagogiken bedöms vara otillräcklig (Persson, 2007, Nilholm, 2007). Centrala begrepp inom 

det specialpedagogiska kunskapsområdet är inklusion, integrering, segregering samt normalitet 

(Björck-Åkesson, 2007). 

 

Specialpedagogikens komplexitet har dels att göra med att det är ett tvärvetenskapligt område 

(förutom pedagogik bl.a. sociologi, psykologi, medicin), dels hänger det samman med hur vi 

som samhälle och individer ser på människor med olika slags avvikelser (Persson, 2007). Att 

specialpedagogik omfattar flera vetenskaper, med dess olika perspektiv, bör snarast ses som en 

möjlighet till utveckling, menar Ahlberg (1999). Genom att olika professioner, var och en 

expert inom sitt område, samverkar kan en helhetsbild uppnås och därigenom skapa en 

utvecklande lärandemiljö. I det sammanhanget kan specialpedagogiken vara en länk mellan de 

individuella förutsättningarna och omgivningens anpassning (Fischbein, 2003). Persson (2007) 

använder begreppen relationellt respektive kategoriskt perspektiv för att beskriva olika sätt att 

se på specialpedagogik som kunskapsområde. I ett relationellt perspektiv utövas 

specialpedagogik i interaktionen mellan olika aktörer på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Individens förutsättningar ses i relation till omgivningens krav som en 

ömsesidig påverkan där individ, pedagog och lärandemiljö är fokus för specialpedagogiska 

åtgärder. Barnet är ett barn i svårigheter. I ett kategoriskt perspektiv är synsättet att 

svårigheterna är individbundna. Förståelse för ett beteende står att finna i den enskilda 

individen, exempelvis låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Barnet är ett barn med 

svårigheter. Av tradition dominerar det kategoriska perspektivet i specialpedagogiska 

sammanhang. Persson menar att specialpedagogiska insatser i stor utsträckning handlar om att 

lösa akuta problem. Så länge specialpedagogik ses ur ett kategoriskt perspektiv blir det svårt 

med problemlösning på längre sikt (a.a.) Nilholm (2007) har utvecklat ett tredje perspektiv, 

dilemmaperspektivet, vilket poängterar att verkligheten ofta består av motsättningar som inte 

har en enkel lösning. Ett dilemma kan vara om det är barnet/eleven som ska kompenseras för 

sina brister eller om det är yttre faktorer som ska anpassas till barns olikheter. Sett ur 

dilemmaperspektivet finns inte rätt och fel utan det handlar snarast om att kritiskt undersöka 

hur olika sätt fungerar. Perspektivvalet avgör hur de specialpedagogiska insatserna kommer att 

se ut och frågan är vem som har bestämmanderätt över den specialpedagogiska verksamheten 

(a.a.).  
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3.3 Teoretiskt perspektiv  

Skollagen fastställer att pedagoger ska utgå från varje individs förutsättningar och behov. Detta 

kan få olika betydelse beroende på pedagogens perspektiv. När von Wright (2000) tolkar 

Meads intersubjetivitetsteori beskriver hon två möjliga perspektiv att betrakta individen 

utifrån: punktuellt eller relationellt. Beroende på vilket perspektiv vi antar får det konsekvenser 

för vårt bemötande av densamma. von Wright beskriver det punktuella perspektivet som ett 

synsätt där pedagogen ser på barnet utifrån sådant som inte är unikt för individen, utan kan 

vara generellt för många. Vem personen är bestäms genom att vi betraktar exempelvis 

biologiska, sociala och historiska omständigheter. Problem förläggs till individen. Med detta 

synsätt ses individen som ett vad. I det relationella perspektiv ses individen som ett vem. Svaret 

på vem barnet är finns inte att hämta i individen utan i relationen mellan barnet och den vuxne. 

Sett ur ett relationellt perspektiv utvecklas individen och hennes egenskaper i relationer med 

andra människor. Interaktion och mellanmänskliga, kommunikativa möten ses som en 

förutsättning för människors identitetsskapande och lärande och är en ständigt pågående 

process. Enligt von Wright menar Mead att det knappast finns några problem som är totalt 

individbundna utan det mesta kan kopplas till sociala sammanhang. von Wright menar att det 

punktuella perspektivet är ett vanligt synsätt i pedagogiska sammanhang. Det relationella 

perspektivet är inte lika välkänt och tydligt och behöver ständigt återerövras (a.a.).  

 

Termen subjektivitet betecknar det fenomen där vi kan möta och förstå andra människor. von 

Wright beskriver hur subjektiviteten tar form i tre skiften. I första skiftet, Från imitation till 

rekonstruktion, beskrivs interaktionens förutsättningar. Det handlar om att vara medveten om 

sig själv och sina föreställningar för att kunna sätta sig in i andras perspektiv. Medvetenheten 

handlar om att ha insikt om att våra egna attityder styr när vi talar eller agerar och därmed den 

respons vi får tillbaka. Imitationen förutsätter en förmåga att sätta sig in i den andres situation, 

och det kan göras medvetet eller omedvetet. Det är en process där personen rekonstruerar 

andra, därefter sig själv, för att därefter sätta sig in i den andres situation och ta den personens 

perspektiv. I det andra skiftet, Från medvetande till meningsskapande, beskrivs den 

självmedvetenhet som uppstår vid reflektion i sociala interaktionsprocesser. Genom att bli 

medveten om den andres attityd och ta den till sig, kan individen se sig själv med den andres 

ögon. Det innebär att ha förmåga att kunna reflektera över vad som varit, vad som kan vara, 

kan bli och kunde varit. I interaktionen bildas inte endast medvetande utan också 

självmedvetande. Att kunna vara medveten om sig själv, det är kännetecknande för 

självmedvetandet. I tredje skiftet, Från det förutsägbara till det oväntade, beskrivs hur våra 

föreställningar kan ändras i och med att vi tagit den andres perspektiv och därmed ändrat vårt 

sätt att tänka. Perspektivväxlingen gör det möjligt att ta den andres attityd och få en annan 

infallsvinkel. När vi tar andras perspektiv så införlivar vi dessa i oss själva (a.a.).   
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3.4 Barn i behov av särskilt stöd 

Enligt styrdokumenten syftar begreppet barn i behov av särskilt stöd inte på någon specifik 

grupp. Alla barn behöver stödjas i sin utveckling. Några barn behöver stöd under en avgränsad 

tid, andra behöver det under hela förskoletiden (Skolverket, 2005). 

 
”En likvärdig utbildning förutsätter att särskilt stöd ges till de elever som av olika anledningar 

har svårt att nå målen för utbildningen. Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller mer 

långsiktigt. Stödinsatser kan vara att förändra eller anpassa arbetssätt efter elevers behov, 

skapa en bättre social arbetsmiljö eller ge ett specialpedagogiskt, socialt, tekniskt eller annat 

stöd” (Skolverket, 2002 s.7). 

 

Vi har inledningsvis konstaterat att förskola och fritidshem inte har några uppnåendemål. Då 

infinner sig frågan hur barn i behov av särskilt stöd skapas i dessa verksamheter. Finns det ett 

behov av och en mening med att klassificera vissa barn som ”i behov av särskilt stöd”? Är inte 

pedagogik som kunskapsområde till för alla barn och deras lärande? Frågan är om inte 

skapandet av ovan nämnda begrepp kan ses som grunden för ett behov av specialpedagogik 

(Björck-Åkesson 2009). 

 

Förskolan och fritidshemmet är en stor social arena där individuella likheter och olikheter 

möts. En viktig grund är att barn i behov ska få det stöd de behöver hellre i den ordinarie 

verksamheten än genom särlösningar. Den inkluderade individen bör ges möjlighet till ett 

aktivt deltagande i den pedagogiska verksamheten (Persson, 2007). ”Om man som person 

tillåts vara annorlunda blir det ett budskap till gruppen att det är positivt med olikheter” 

(Fischbein & Österberg, 2003 s.24). Utvecklingen har gått från att dela in barn i särskilda 

grupper till en gemensam skola för alla (Persson, 2007). Inför en ny lärarutbildning föreslog 

Lärarutbildningskommittén 1999 att specialpedagogiskt arbete är något som ska bedrivas inom 

den ordinarie verksamheten: 
 

”Det är, enligt Lärarutbildningskommitténs övertygelse, inom den reguljära undervisningen, 

som differentierings- och individualiseringsproblematiken skall hanteras. Det är därför skolan 

som helhet som behöver specialpedagogiskt stöd i bl.a. arbetslagen för att utveckla den 

sammanhållna verksamheten” (SOU 1999:63, s. 192). 
 

När barngrupper och klasser blir mer heterogena leder det till ökade krav på pedagogers 

förmåga att kunna hantera och möta barns och elevers olika behov (Fischbein & Österberg, 

2003). Nordin-Hultman (2005) reflekterar i sin avhandling över miljöns, materialets och tidens 

betydelse för uppkomsten av barn i behov av särskilt stöd. Vad är det som gör att ett barn 

fungerar bra i en miljö men att samma barn i en annan situation ses som ett barn i svårigheter? 

Hon är kritisk mot förskolans och skolans institutionella miljö och reflekterar över varför allt 

fler barn diagnostiseras. Orsaker och förklaringar till barns handlingar söks i egenskaper och 
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tidigare erfarenheter. Det är barnen i förskolan och skolan som har och är problemen snarare än 

den pedagogiska verksamhet de möter. Vidare menar hon att ett barn skapar sin självbild 

utifrån de olika miljöer barnet vistas i. ”Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situationer, 

i relation till de möjligheter, hinder och normer som de olika aktiviteterna utgör” (a.a. s.183). 

Nordin-Hultman (2005) hänvisar till att de flesta teorier som handlar om barns lärande, 

utveckling och socialisation på olika sätt har försökt betona interaktionen mellan omvärlden 

och barnen. Enligt denna samspelssyn påverkas inte bara barnet av omgivningen, utan även 

omgivningen av barnet. Barn och omgivning, subjekt och objekt, ses inte som separata enheter 

utan som sammanvävda. Genom detta synsätt är barn helt igenom sociala varelser och kan 

aldrig helt förstås utanför ett socialt sammanhang. Hon spetsar till det med påståendet att 

förskolans och skolans pedagogik till viss del bidrar till att skapa de brister och problem som 

den arbetar för att avhjälpa. Även Björck-Åkesson (2009) lyfter miljöns betydelse för att kunna 

möta de olikheter som finns inom barngrupper. Hon belyser den specialpedagogiska forskning 

som pekar på samspelet mellan olika miljöfaktorer och individens förutsättningar. Detta 

samspel kan ses som orsak till svårigheter men också som en förutsättning för att barn/elever 

ska få stöd i sin utveckling och sitt lärande. Lutz (2009) ställer sig frågande till om dagens 

förskola präglas av inkludering eller om det i praktiken betyder att barn med olika 

förutsättningar placeras i samma lokaler utan att den pedagogiska miljön anpassas? Han har i 

sin avhandling intervjuat pedagoger som söker extra personalresurs för enskilda barn. Det 

framkom att huvudmotivet var att kunna lyfta ut barnet ur barngruppen för individuell träning. 

Det tyder på ett mer segregerat synsätt, men förskolans möjlighet till en inkluderande praktik 

är stor, menar Lutz. Individuella anpassningar av miljön kan ofta vara till nytta för alla barn i 

en förskolegrupp och minska behovet av att kategorisera barn. 

 

Hur vi väljer att betrakta och bemöta barns olikheter är också beroende av enskilda kommuners 

ekonomiska förutsättningar och prioriteringar (Fischbein & Österberg, 2003, Nilholm, 2007). 

Fischbein & Österberg (2003) menar att de likvärdiga möjligheter som barn skulle garanteras 

inte är lika självklart i och med skolans kommunalisering. En ekonomisk aspekt handlar om 

barngruppers storlek. Skolverket (2012 b) rapporterar om en stadig ökning av 

fritidshemsgruppernas storlek under flera år samtidigt som antalet anställda minskar. Även 

gruppstorleken i förskolan har successivt ökat, även om ökningen inte är jämförbar med 

siffrorna för fritidshemmet (Skolverket 2012 c). Lansheim (2010) påvisar en ökande oro både i 

förskola och skola, som beror på stora barngrupper/klasser i kombination med tids- och 

resursbrist. Även Siljehag (2007) tar upp konsekvenserna av ekonomiska neddragningar inom 

förskola och skola, t.ex. överarbetade pedagoger som känner orkeslöshet och frustration över 

sitt arbete.   
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3.5 Normalitet och avvikelse 

Vad som är normalt och avvikande förändras över tid genom människors interaktion och 

institutionella praktiker (Lind, 2006). Människor har alltid varit och är olika och i förskolan 

och skolan möts vi. Redan i förskolan konstrueras avsiktligt eller oavsiktligt synen på ”den 

andra” (Elmeroth, 2008). ”För att förstå vad normalitet är görs oftast en jämförelse med något 

annat” (Lind, 2006 s.202). Vad som anses vara normalt och avvikande från det normala 

varierar mellan samhällen, kulturer och olika tidsperioder. I olika pedagogiska miljöer finns 

rådande kulturer. En fråga som ställs är om kulturen är öppen för olikhet och förändringar, 

eller är den stängd och osäker till det som är olikt och annorlunda. Persson (2007) tar hjälp av 

normalfördelningskurvan när han förklarar normal variation av individers olikheter. 

Normalfördelningskurvan förklarar den normala variationen. Det är inte mer normalt att vara i 

kurvans mitt men det är vanligare. Det är inte onormalt att vara i kurvans yttre delar men det är 

mindre vanligt. 

 

 
 

Figur 1. Normalfördelningskurva 

 

Gustafsson (2002) resonerar om normalitet och det utanförskap det leder till när vi bestämmer 

vad som ska anses vara normalt. De senaste årens flitiga diagnostiserande har skapat tydliga 

avvikare, istället för att miljön anpassas efter variationen. Det kanske är pedagogiska lärmiljöer 

som borde diagnostiseras istället för barn...? (a.a.). 

 

Hur personal ser på barn och barns beteenden i förhållande till den specifika praktik som 

förskolan utgör beskrivs i en avhandling av Palla (2011). Fokus ligger på hur personal, i en 

förskola för alla, hanterar olikheter i specialpedagogiska sammanhang. I studien är språk, 

diskurs, subjekt, identitet, makt och styrning centrala begrepp. I avhandlingen lyfts också fram 

den svårtolkade dubbelheten i förskolans uppdrag. Å ena sidan ska förskolan sträva efter 

gemensamma normer, å andra sidan samtidigt skapa utrymme för olikheter. I sin forskning har 

Palla lyssnat på inspelade handledningssamtal mellan förskolepersonal och specialpedagoger. I 

samtalen diskuteras olika barns beteenden som utmanar, oroar eller förbryllar personalen. Hon 

har också läst samtalsdokumentationen och intervjuat specialpedagoger. Förskolan har av 

tradition varit en inkluderande verksamhet där särlösningar varit undantag. Samtidigt har 

förskolan den diskursiva makten att definiera vem som ska konstrueras som speciell och hur 

detta ska tas om hand. Lutz (2006) skriver i sin avhandling om relationen mellan begrepp som 
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utveckling, avvikelse och särskilt stöd i förskolan. I en fallstudie följs bedömningar av en 

grupp barn kategoriserade som barn i behov av särskilt stöd. Studien belyser inblandade 

aktörer samt makt och tolkningsföreträde mellan professioner. Bedömare utanför förskolans 

organisation knyter diagnoser och kategoriseringar till barnet. En relationell syn på barns 

avvikelser visas i större utsträckning av pedagogerna. 

 

Förskolans läroplan uttrycker tydligt att förskolläraren ska dokumentera, följa upp och 

analysera varje barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Pallas (2011) studie visar att 

olika sätt att dokumentera och kartlägga barns utveckling kan bidra till olika idealbilder av vad 

ett barn bör veta, kunna och göra vid en viss ålder. Dokumentationen kan bli en begränsning 

över hur olika vi får vara och skapa en bild av normaliteter. När jämförande moment införs, 

exempelvis barns beteenden och kunskaper i jämförelse med varandra, blir praktiken 

normaliserande. Pallas studie riktas mot förskolan som diskursiv praktik. Diskurser kan 

förklaras som språkets och de skrivna texternas betydelse. Språk och text är en form av 

kommunikation och i språkhandlingarna konstrueras barnet som subjekt. Palla utmanar till 

specialpedagogiska samtal där språket kan lösa upp fastlåsta föreställningar. Där kan också ges 

utrymme för olika diskurser och främja ett reflekterande förhållningssätt till barns olikheter 

inom förskolan. 

 

I en granskning av Skolinspektionen (2011:10) visar det sig att det finns en medvetenhet hos 

pedagoger att dokumentera barns utveckling, men en stor osäkerhet hur det ska gå till. Denna 

osäkerhet leder till begränsad eller obefintlig dokumentation av det enskilda barnets lärande. 

En samlad bild av barns utveckling är väsentligt för att utveckling av förskolans pedagogiska 

verksamhet ska ske. Förskolans uppgift är att bidra till varje barns utveckling och lärande. 

Skolinspektionen betonar att syftet med att dokumentera barns utveckling är att belysa den 

pedagogiska verksamhetens kvalitet. Barns utveckling och lärande ska kontinuerligt relateras 

till de förutsättningar verksamheten erbjuder för lärande. 

 

3.6 Samverkan och samtal 

I alla pedagogiska sammanhang är samarbete och samverkan en grundläggande förutsättning 

för barns och elevers välbefinnande (Svenska Unescorådet, 1996). Olika pedagogiska 

verksamheter arbetar numera nästan uteslutande i arbetslag där olika yrkesgrupper ingår. 

Meningen med samverkan är att olika perspektiv ska leda till en helhetsbild. von Ahlefeld 

Nisser (2009) förklarar skillnaden mellan begreppen samverkan och samarbete: 
 

”I samverkan bestäms vad var och en ska göra och varför. Själva görandet är således det som 

kan betecknas som samarbete vilket inte behöver betyda att alla gör allting samtidigt och 

tillsammans. Det som ska göras måste dock koordineras i samverkan med alla inblandade och 

följas upp av alla inblandade” (a.a. s. 43). 
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(För)skolans gemensamma mål är att främja barns utveckling och lärande (Skollagen 2010), 

men pedagogernas uppdrag kan skifta. Danermark (2000) anser att samverkan står för något 

mer än begreppet samarbete. Samverkan är ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende att definiera problem och syfte” 

(a.a. s.15). Att samverka är en medveten process som i människobehandlande yrken har 

människan som ”objekt” för samverkan. Tre centrala faktorer påverkar samverkansprocessen. 

Den första faktorn benämns som kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. I en 

samverkansgrupp finns olika yrkeskategorier representerade. Genom olika grundutbildningar 

varierar synsätt, perspektiv och olika förslag hur problemet ska förstås och angripas. Den andra 

faktorn är det regelverk som finns, såsom ansvar och befogenheter, som styr eller inverkar på 

arbetet. Den tredje faktorn som påverkar förutsättningarna för samverkan är organisation. 

Exempelvis när ”objektet”, dvs. barnet eller eleven möter vuxna från flera olika organisatoriska 

positioner. Det är viktigt att dessa faktorer identifieras och diskuteras för att förebygga 

eventuella komplikationer vid samverkan. Samverkansprocessen bör ses som en 

lärandeprocess där frågor om makt, inflytande och känslor har en viktig plats. Att samverka 

med andra människor utifrån olika kunskapsområden och skilda teoretiska perspektiv kan 

generera en utveckling, menar Danermark. För att uppnå god kommunikation är det viktigt att 

reflektera över arbetets beskrivning. Danermark framhåller två särskiljande drag. Det ena är att 

det ligger ett antal antaganden om hur verkligheten ser ut. Dessa antaganden styr hur vi 

förklarar och angriper det problem vi samverkar kring. Det andra är att de förklaringar vi ger är 

antaganden och inte ett antal fakta att förlita sig på. Danermark menar att människan består av 

en biologisk, en psykologisk och en social del. Att samverka och dra nytta av olika 

yrkeskompetenser i människobehandlande yrken, innebär att se på människan som en helhet 

och låta olika synsätt mötas. 

 

Normell (2002) beskriver den förändring som pedagogrollen genomgått som en följd av stora 

samhällsförändringar, t.ex. globalisering, informationsteknologi, ekonomism m.m. Den mening 

och det sammanhang människor tidigare upplevde genom bl.a. religion och politiska ideologier 

gäller inte längre. Allt kan ifrågasättas och omprövas. Både samhälle, kunskap och människa 

har genomgått en radikal förändring. Brist på sammanhang och mening leder till en existentiell 

vilsenhet. Samtidigt ökar kraven på oss människor att besitta social kompetens. Normell 

skriver: ”Social kompetens är inget annat än känslomässig mognad, vilket i sin tur är 

detsamma som psykisk hälsa” (a.a. s. 19). Pedagogyrket beskrivs som att man hela tiden låter 

andras behov gå före sina egna och dessutom ofta känner sig otillräcklig. I ett samhälle som 

präglas av vilsenhet behöver barnen trygga och stabila vuxna som kan hjälpa dem att växa och 

utvecklas. Då krävs att pedagogen har ett professionellt förhållningssätt, dvs. personlig 

mognad, en trygg identitet och intresse för sin uppgift. Som pedagog kan man befinna sig i 
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många situationer som är påfrestande. Normell menar att för att orka med det och kunna 

behålla sitt professionella förhållningssätt kan pedagogen behöva stöd i form av handledning. I 

grupphandledande samtal får pedagoger möjlighet att reflektera över såväl vardagsarbetet som 

olika faktorer som påverkar händelser i skolan. Handledning kan ses som en väl investerad 

kompetensutveckling. Handledaren har till uppgift att hjälpa gruppen i samtalet, t.ex. genom att 

ställa frågor eller förtydliga andras inlägg, men det är inte handledaren som gör samtalet. 

Normell påvisar fem goda skäl för handledning: Reflektion. Pedagogerna tar sig tid att berätta 

och tillsammans i gruppen reflekterar de för att försöka nå förståelse för det upplevda. Rum för 

lärande: Handledaren kan bidra med olika typer av kunskaper, men i samtalet lär sig också 

gruppmedlemmarna av varandra genom att delge sina erfarenheter. Berättelsens betydelse: 

Berättelsen har en befriande och läkande kraft för människan och kastar ett ljus över det vi 

varit med om. Vi behöver också någon som lyssnar, eftersom berättande och lyssnande hör 

ihop. Bekräftelse: En viktig funktion med handledningssamtal handlar om att få bekräftelse 

och att känna att man delar sin situation med andra. Genom att pedagogen får bekräftelse 

bidrar det också till att skapa goda relationer till exempelvis barn och föräldrar. 

Meningsskapande: Handledande samtal kan medverka till att pedagogerna upplever 

meningsfullhet och hanterbarhet i sitt uppdrag. Tillsammans med gruppdeltagare och 

handledare kan pedagogen uppnå en känsla av sammanhang. 

 

3.7 Yrkesrollens förändring 

Specialpedagogens yrkesroll har genomgått en hel del förändringar under 1900-talet och fram 

till idag. Likaså har yrkesbeteckningen skiftat, från speciallärare till specialpedagog. Idag finns 

båda beteckningarna, men med olika fokus. Den specialpedagogiska forskningen inriktar sig i 

huvudsak på skolan, men i examensordningen för specialpedagogutbildningen (SFS 2007:638) 

finns även förskola, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning angivet som mål för yrket. 

 

Bladini (1990) skildrar den svenska speciallärarutbildningen från 1921 till 1981. Specialläraren 

har under denna tid tilldelats olika roller. Där upptäcks en utveckling i utbildningen från 

hjälpskolelärare, kliniklärare och till förändringsagent. Förändringen beskrivs som en 

konsekvens av den utveckling som skedde av skolans specialundervisning från 

hjälpundervisning i hjälpklasser till stöd i det vanliga skolarbetet. Hjälpklasslärarens yrkesroll 

beskrevs som intuitiv, erfarenhetsgrundad och klassrumsfokuserad. Kliniklärarrollen 

karakteriserades av intresse för diagnoser och utvärderingsinstrument inom den tidens 

teknologiska pedagogik. Av förändringsagenten krävdes en kombination av professionella 

egenskaper. Intuition, erfarenhetsbaserad kunskap, intresse för teori, samarbetsförmåga och 

kompetens att arbeta på organisationsnivå (Bladini, 1990). 
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Speciallärarutbildningen lades ner 1989 och ersattes av specialpedagogutbildningen 1990 

(Bladini, 2004). Utbildningens inriktning utvecklades från arbete med enskilda elever till att 

arbeta med stöd både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det innebar också att 

specialpedagogen förväntades arbeta med utvecklingsarbete samt ha en handledande funktion. 

Specialpedagogen skulle etablera en annan yrkesroll än den tidigare specialläraren. Där 

uppstod en identitetskris i övergången från speciallärare till specialpedagog som än idag kan 

påverka bilden av specialpedagogens yrkesroll. Den ursprungliga specialpedagogutbildningen 

hade fyra inriktningar: dövhet och hörselskada, synhandikapp, utvecklingsstörning samt en 

inriktning som kallades komplicerad inlärningssituation. När det sedan arbetades fram en ny 

lärarutbildning förändrades även specialpedagogutbildningen. Det talades om elever i behov av 

särskilt stöd, vilka ansågs behöva mer stöd än det som den ordinarie skolan kunde ge. De 

primära uppgifterna för specialpedagogen handlade om att, i nära samarbete med skolledning, 

upptäcka och undanröja hinder i lärmiljöer. 

 

Det specialpedagogiska stödet i förskolan kom till i mitten av 1980-talet i form av 

resurspedagoger (a.a.). Dessa var förskollärare och fritidspedagoger med lång erfarenhet och 

arbetet bestod av direkt stöd till barnen och av stödjande samtal med personal i förskolan 

(Socialstyrelsen, 1991). Inför en ny lärarutbildning pekade Lärarutbildningskommittén (SOU 

1999:63) på vikten av tidiga insatser och underströk därför behovet av specialpedagogiska 

insatser redan i förskolan: 
 

”Kommittén vill understryka att det är av stor vikt att förskolans behov av specialpedagogisk 

kompetens uppmärksammas när inriktningar/specialiseringar mot specialpedagogik och det 

specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet utvecklas vid landets olika lärosäten” (SOU 

1999:63, s. 200). 
 

Från och med hösten 2008 finns en pedagogisk påbyggnadsutbildning, dels till speciallärare 

med inriktning inom svenska eller matematik, dels till specialpedagog. 

Speciallärarutbildningen leder till ett yrke som inriktar sig på arbete direkt riktat mot eleven 

medan specialpedagogen skall fungera som ett stöd till pedagoger och skolledning (Lansheim, 

2010). Från och med hösten 2011 finns ytterligare fyra inriktningar för speciallärare. 

Inriktningarna gäller för arbete med barn med hörselskada eller dövhet, synskada, grav 

språkstörning samt utvecklingsstörning (Sundström, Cervin, 2011).   

  

3.8 Specialpedagogens olika funktioner 

Specialpedagogens yrkesroll är svårdefinierad och mångfacetterad (von Ahlefeld Nisser, 2009, 

Lansheim, 2010). Lansheim (a.a.) jämför specialpedagogens arbetsuppgifter i förhållande till 

utbildningens mål. Resultatet visar att uppdraget snarare tolkas utifrån den förförståelse 

enskilda specialpedagoger har genom tidigare yrkeserfarenhet och vad den enskilde 
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specialpedagogen själv ser som viktigt än utifrån examensordningen. Yrkesrollen påverkas 

också av förväntningar, både egna och från andra pedagoger och skolledning. Även rådande 

utbildningspolitik och samhällets syn på normalitet och avvikelse bidrar till uppdragets 

utformning. De funktioner som tydligast framträder i Lansheims forskning handlar om en 

önskan att kompensera och vara en hjälp för barn i svårigheter genom att se möjligheter och 

undanröja hinder. Ett par av de intervjuade har egna erfarenheter av språksvårigheter och 

mobbning och deras negativa erfarenheter har påverkat valet att utbilda sig till 

specialpedagoger. Med utgångspunkt i sina egna upplevelser vill de hjälpa barn till en bättre 

skolgång än de själva hade (a.a.). 

 

Att ge råd och stöd till pedagoger är en uppgift som specialpedagoger formulerar (Lansheim 

2010). En av de intervjuade personerna i studien uttrycker att specialpedagoger generellt kan 

ses som experter på pedagogik. Det är dessa som erbjuder pedagogisk handledning, men 

eftersom alla pedagoger är specialister inom olika områden kan det bli naturligt med ömsesidig 

handledning. I Byström & Nilssons (2003) avhandling framkommer att pedagogerna ofta 

efterfrågar tips och idéer för den pedagogiska verksamhetens utformning istället för 

handledning. Informell handledningsliknande verksamhet förekom under andra möten och 

raster. Att pedagogerna inte efterfrågar organiserad handledning kan bero på att kunskap 

saknas om handledningens goda effekt på den pedagogiska verksamheten.  Malmgren Hansen 

(2002) beskriver specialpedagogens arbete som ett översättningsarbete. I samtal med 

specialpedagogen får pedagogen hjälp att tydliggöra och reflektera över sitt agerande och kan 

på så sätt utveckla ett arbetssätt som gagnar barnen. Specialpedagogen kan vara den som 

hjälper pedagogen att sätta ord på sitt handlande. Det kan uttryckas att översätta praktik till 

teori. 

 

Handledning är huvudämnet för Bladinis (2004) avhandling om specialpedagogens yrkesroll. I 

de handledande samtalen kan specialpedagogen vara ett stöd men också bidra med hjälp till 

förändring. Att arbeta med barn i svårigheter är inget som pedagoger klarar av själva. Det är 

viktigt att det finns någon att prata och bolla tankar med. En annan aspekt av handledning 

handlar om att barnet ska möta kontinuitet i kontakten med vuxna. Det är betydelsefullt att 

ordinarie pedagoger arbetar med barnet som är i behov av (extra) stöd för att slippa många 

olika kontakter och flera uppbrott. Då är det viktigt att dessa pedagoger får det stöd de behöver. 

Handledningssamtalen kan fungera som verktyg och som rum för reflektion för att förbättra 

barns villkor. Samtalen tar antingen sin utgångspunkt i observationer som specialpedagogen 

gör eller utifrån pedagogers beskrivna svårigheter. Genom att visa intresse, vara lyssnande 

samt dela med sig av kunskap upplever specialpedagogerna att de stöder och bekräftar 

pedagogerna i deras arbete och bidrar till att stärka pedagogerna i deras yrkesroll. 
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Specialpedagogerna upplever också ett behov hos pedagoger att få ösa ur sig och då är det 

viktigt att det finns någon som orkar lyssna. 

 

von Ahlefeld Nisser (2009) betonar specialpedagogens kommunikativa och pedagogiska 

kompetens i kunskapande samtal. Det är betydelsefullt att kunna sätta ord på sin kunskap och 

bedriva (special)pedagogiskt arbete så att andra förstår. I den kommunikativa kompetensen 

finns en medvetenhet om att ord och begrepp kan uppfattas på olika sätt av olika människor, 

och specialpedagogen behöver förhålla sig därefter. I sin studie kommer von Ahlefeld Nisser 

fram till att specialpedagoger inte bör ha en traditionell undervisande funktion. Istället bör 

arbetet bestå i professionella, meningsskapande samtal med barn och vuxna, på både individ-, 

grupp- och organisationsnivå. von Ahlefeld Nisser hänvisar till (för)skolans tilltagande 

objektifiering och medikalisering, vilket ofta leder till en uppdelning. Till detta behövs en 

motkraft, menar författaren. Om specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner gavs 

större utrymme skulle det bidra till att skapa mening samt öka både barns, föräldrars och 

pedagogers delaktighet. Förändringsagent är ett begrepp som Lansheim (2010) stött på i 

betydelse av något som specialpedagogstudenterna förväntar sig bli efter utbildningen. För att 

kunna genomföra förändringar är det viktigt att som specialpedagog vara öppen för nya idéer 

och lösningar i olika situationer samt ha en tydlig dialog med rektor. Även von Ahlefeld Nisser 

(2009) framhåller relationens betydelse mellan specialpedagog och rektor som en förutsättning 

för att specialpedagogen ska kunna genomföra sitt uppdrag. 

 

Siljehags (2007) avhandling syftar till att undersöka och beskriva förskole- och 

fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken. I avhandlingen har en grupp av tolv 

förskollärare, en fritidspedagog och en forskarstuderande granskat sin specialpedagogiska 

yrkesutövning. Gruppen formulerade ett yrkesuppdrag som innebar arbete med kartläggningar, 

handledning, samtal, utredningar, analys- och uppföljningsarbete. De beskriver också kritisk 

granskning av de pedagogiska verksamheterna som en del i uppdraget. Det handlar om att 

lyssna in de dominerande tankesätten och synliggöra andra ingångar och perspektiv. Siljehag 

menar att specialpedagoger med bakgrund inom förskola och fritidshem gör att de ”… värnar 

om det olika och annorlunda barnet och dess deltagande på lika villkor…” (a.a. s.215). Skolan 

har en kategoriserande tradition, men Siljehag poängterar hur pedagogernas värdegrund kan 

bilda en motkraft till den traditionen genom att tydliggöra möjligheter eller hinder med 

utgångspunkt i barns och elevers verkligheter. Lansheim (2010) konstaterar att 

specialpedagogiska insatser i förskolan inte är så vanliga, utan kommer oftast till uttryck i form 

av punktinsatser, t.ex. i form av handledande samtal med personal och föräldrar. 

 

Byström & Nilsson (2003) har studerat specialpedagogers verksamhet efter examen. I sin 

undersökning vill de belysa grundutbildningens betydelse för specialpedagogens förutsättning 
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att arbeta enligt utbildningens intentioner. Studien visar att grundutbildningen i de flesta fallen 

har en underordnad betydelse. Grundutbildningen verkade däremot påverka valet av 

arbetsplats. Om det är ett medvetet personligt val eller en yttre styrning av arbetsgivarens krav 

på specialpedagogens grundutbildning ger studien inget klart svar på. Istället är det olika 

faktorer som påverkar efterfrågan och användning av specialpedagogens kompetens. Såväl 

rektors kunskap och inverkan som kollegors förväntningar verkar ha en central roll för hur den 

specialpedagogiska verksamheten utformas. Den enskilda specialpedagogen har även ett 

ansvar mot sig själv och den pedagogiska verksamheten att tydliggöra sin kompetens. Några 

faktorer är grundläggande för hur specialpedagogens uppdrag ser ut. Synliga och dolda 

maktstrukturer på arbetsplatser och att den specialpedagogiska yrkesrollen brister i tydlighet 

gentemot den tidigare specialläraren. Specialpedagogens arbete upplevs som ensamt av flera 

undersökningspersoner i studien. “Vi är övertygade om att för att våga och orka kräva 

utrymme för hela sin kompetens så behövs stöd naturligtvis från rektor/ledning men även från 

andra specialpedagoger” (a.a. s.80).   

 

4. Metod 

I kvalitativ forskning studeras enskilda eller flera individer som har vissa egenskaper 

gemensamt (Bryman, 2011). Vi utgår från en hermeneutisk-fenomenologisk forskningsansats. 

Hermeneutiken är läran om tolkning d.v.s. tolka, förklara, utlägga och uttyda 

(Nationalencyklopedin, 2012). Det innebär konkret att vi är intresserade av att uppnå förståelse 

för vad intervjupersonerna uttrycker. I hermeneutiken är förförståelse av det som ska studeras 

grundläggande (Molander, 1988). När vi tolkar materialet har vi en förförståelse, vid tolkandet 

växlar vi mellan del- och helhetsperspektiv.  Stensmo (2007) framhåller att alla människor 

upplever situationer på sitt sätt. Därför kan ingen upplevelse generaliseras. Fenomenologi är 

”vetenskapen om den mänskliga upplevelsen och erfarenheten” (Røkenes & Hanssen, 2007 

s.56). Fokus är själva upplevelsen eller subjektiviteten som kan berättas i tal och skrift. Fokus i 

forskningen är människors medvetande, där erfarenheter och upplevelser av omvärlden finns. 

Ett grundläggande antagande är att det finns något gemensamt i individers upplevelser av ett 

och samma fenomen, och det är dessa gemensamma drag man vill förstå.  

 

Vi kom fram till att någon form av intervju var en lämplig undersökningsmetod. Intervju som 

metod i forskningssammanhang är ett professionellt samtal där kunskap produceras i samspelet 

mellan intervjuaren och den intervjuade. (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå, utveckla mening och upptäcka intervjupersonens levda värld 

utifrån dennes synsätt och erfarenheter (a.a.). 
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4.1 Metodval 

En vanlig kvalitativ intervjumetod är den semistrukturerade intervjun, där forskaren utgår från 

tydliga frågeställningar men där stor vikt läggs vid intervjupersonens uppfattningar och synsätt 

(Bryman, 2011). Kvale & Brinkmann (2009) menar att den som genomför intervjuer är sitt 

eget forskningsverktyg i en intervjuundersökning. Av vikt är att känna till intervjuämnet, vara 

en lyhörd samtalspartner och ha en god språkkänsla. Den som intervjuar har också till uppgift 

att hjälpa intervjupersonerna att vidareutveckla sina svar (a.a.). 

 

En annan tänkbar form av kvalitativa intervjuer är att intervjua en fokusgrupp, d.v.s. att 

diskutera specifika frågeställningar tillsammans med andra i grupp (Bryman, 2011). I 

fokusgruppen ställs öppna frågor till informanterna rörande en specifik situation eller händelse 

som är av relevans för dem. Fördelen med fokusgrupp är att det blir en bredd i svaren eftersom 

informanterna diskuterar med varandra. Intervjupersonerna ger sina berättelser utifrån olika 

perspektiv och på kort tid får forskaren mycket kunskap inom ett område. Nackdelen med 

fokusgrupp kan vara gruppens dynamik, samtalsledarens förmåga att leda intervjun och brister 

i hur temaområdet eller frågorna är formulerade (a.a.). Det kan också vara svårt att hitta ett 

gemensamt tillfälle som passar flera personer. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna med en pedagog i taget, med en semistrukturerad 

intervjuform. En intervjuguide arbetades fram med utgångspunkt i syftet och 

frågeställningarna. För att förtydliga specialpedagogens uppdrag valde vi att lyfta ut tre mål ur 

examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) som svarar mot det 

specialpedagogiska arbetet i förskola och fritidshem (se bilaga 2). Vi kom också fram till att 

det vore värdefullt att genomföra intervjuerna tillsammans, eftersom vi skriver detta 

examensarbete gemensamt. Vi förstår att det hade varit mycket givande att samtala med 

pedagoger i fokusgrupp, men vi insåg också svårigheten i att försöka samla så många (fullt 

upptagna) pedagoger på en och samma tidpunkt och plats. Vi enades om att intervjua tre 

fritidspedagoger och tre förskollärare på sex olika arbetsplatser i en kommun i södra Sverige. 

Bryman (2011) menar att kategorierna styr hur många intervjupersoner som behövs. Därför är 

det svårt att i förväg bestämma antalet intervjupersoner. Intervjuer genomförs tills en teoretisk 

mättnad uppnås. Vi kom fram till att två intervjuer till skulle vara värdefullt. En av oss tog då 

kontakt med ytterligare två förskollärare. På grund av tidsskäl genomfördes dessa intervjuer 

per telefon. Av dessa två intervjuer användes sådant material som ansågs kunna tillföra 

ytterligare kunskap. 

 

4.2 Urval 

Eftersom studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger i förskola och fritidshem uppfattar 

specialpedagogens yrkesroll, valde vi att söka efter respondenter på just förskolor och 
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fritidshem. Därefter kontaktade vi olika fritidshem och förskolor i den aktuella kommunen via 

telefon. Några av de vi kontaktade gav oss namn på pedagoger vid andra arbetsplatser. Vår 

ambition var att de intervjuade skulle arbeta på olika arbetsplatser. En tid senare kompletterade 

vi med två telefonintervjuer. Vi har intervjuat fem förskollärare och tre fritidspedagoger 

verksamma i förskola respektive fritidshem. Deras yrkeserfarenhet sträcker sig från tio till 

fyrtio år. De arbetar med barn från 1 till 12 år på åtta olika arbetsplatser i en sydsvensk 

kommun. Eftersom avsikten med intervjustudien inte har varit att jämföra svaren mellan 

förskollärare och fritidspedagoger var det inte heller viktigt för oss att antalet från respektive 

yrkesgrupp var lika. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Ungefär en vecka innan intervjutillfällena skickade vi ett brev via e-post till de personer som 

tackat ja till att delta i intervjustudien. Där klargjorde vi vårt syfte med studien samt bifogade 

den intervjuguide vi sedan följde vid intervjuerna. I brevet fanns också en uppmaning att, om 

tid och möjlighet fanns, gärna diskutera frågorna i arbetslaget. Förståeligt nog var det inte 

många av respondenterna som upplevde sig ha den tiden. En av deltagarna hade problem med 

sin mailbox, så hon hade inte läst frågorna innan intervjun. Detta utgjorde dock inte något 

problem. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. Vid ett tillfälle fick vi 

genomföra intervjun på förskolegården, så att pedagogen samtidigt kunde ha uppsikt över 

barnen. Vid de övriga intervjutillfällena fanns tillgång till avskildhet. Vi valde att genomföra 

intervjuerna tillsammans där vi turades om att vara intervjuledare. Intervjuerna, vilka tog 

mellan 30 minuter och en timme, spelades in och transkriberades sedan de närmast följande 

dagarna. Efter det följde arbetet med att analysera och tolka texterna. 

 

4.4 Forskningsetik 

Att vara noggrann med att följa och redovisa sina etiska överväganden är en kvalitets- och 

förtroendefråga (Vetenskapsrådet, 2012). Som vi ser det vilar ett stort ansvar på varje enskild 

forskare/student att vara respektfull och ödmjuk så att undersökningens deltagare inte upplever 

någon risk eller obehag med att delta i studien. Genom hela arbetet, och i synnerhet inför 

genomförandet av intervjuerna, har vi varit medvetna om och tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. 

 

Informationskravet. De personer som tackade ja till att delta i intervjustudien fick i 

inledningsskedet ett missivbrev. Genom brevet fick de ta del av vårt syfte med studien. Vi 
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tydliggjorde att deltagandet är frivilligt och att personen i fråga har rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande utan att det krävs någon förklaring. 

 

Samtyckeskravet. Att delta i intervjustudien är frivilligt och de praktiska detaljerna, som val av 

tid och plats, har vi löst tillsammans med deltagarna. 

 

Konfidentialitetskravet. Vi har berättat att vi har för avsikt att spela in samtalet. Vi har även 

lovat deltagarna att avidentifiera både personer och arbetsplatser. 

 

Nyttjandekravet. Vi har poängterat att inspelningen endast är avsedd för detta examensarbete 

och att det inspelade materialet kommer att förstöras när det fullgjort sitt syfte. 

 

Vi anser att en viktig aspekt med att hantera deltagarna med största respekt handlar om vikten 

av att människor vill och vågar delta i samhällsundersökningar, med rätt att få vara anonyma. 

Genom att varken namnge eller beskriva kommun, arbetsplatser eller ge någon närmare 

beskrivning av intervjupersonerna hoppas vi nå full konfidentialitet. 

 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Syftet med denna intervjustudie är inte att mäta och generalisera resultat utan att lyssna och ta 

del av människors upplevelser. Däremot måste läsaren i en kvalitativ studie kunna lita på att de 

resultat som presenteras är tillförlitliga och trovärdiga. I detta föreligger naturligtvis en risk, 

eftersom vårt arbete gått ut på att tolka transkriberade intervjuer. De som kan ifrågasätta våra 

tolkningar och resultat är, som vi ser det, de intervjuade pedagogerna. Med vår egen bakgrund 

inom samma yrkesområden som de vi valt att studera, är det möjligt att vi tolkat svaren på ett 

sätt som kanske inte en utomstående skulle ha gjort. Å andra sidan har vi en förförståelse för 

vad de intervjuade personerna talar om. Även vid utarbetandet av intervjufrågorna finns både 

för- och nackdelar. Fördelen med att känna verksamheten är att vi kunnat ställa relevanta 

frågor, nackdelen kan vara att vi kanske missat mer spännande och oväntade tankegångar. 

 

5. Resultat och analys 

Studiens resultat kommer att redovisas utifrån ett antal kategorier vi funnit i vår empiri. I 

anslutning till varje kategori gör vi en analys, tolkat med hjälp av tidigare forskning samt von 

Wrights teori. Inom kvalitativ forskning är induktivt angreppssätt vanligt förekommande, d.v.s. 

teorin framträder vid bearbetandet av det empiriska materialet (Bryman, 2011). När vi började 

bearbeta intervjumaterialet kom vi fram till att von Wrights teori var lämplig, där 

intersubjektivitet, punktuellt och relationellt perspektiv är bärande begrepp. Intervjupersonerna 

kommer i de flesta fall att redovisas som ”pedagoger”, när yrkesbeteckningen inte har någon 
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betydelse för resultatet. I några fall skriver vi ut ”förskollärare” respektive ”fritidspedagog” där 

vi anser det vara nödvändigt för sammanhanget. 

 

 

 

5.1 Beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd 

I vårt intervjumaterial har vi hittat tre beskrivningar till begreppet barn i behov av särskilt 

stöd. Den första beskrivningen handlar om synen på normalitet och avvikelse. Den andra 

beskrivningen behandlar den pedagogiska miljön. Den tredje beskrivningen handlar om 

individuella förutsättningar. Figuren tydliggör beskrivningarna. 

   

 
 

 

Figur 2. Pedagogers beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd. 

 

 

5.1.1 Synen på normalitet och avvikelse 

 

Den osynliga normen, den ryggsäck var och en har med sig hur individer ska vara och 

fungera, är något som en av de intervjuade pedagogerna reflekterar över. 
 

”Man har sin egen ryggsäck, kollegans ryggsäck, barnen kommer hit med olika ryggsäckar 

och därför gör det så att vi hamnar i olika tillfällen och situationer där vi kommer i konflikt 

med det som kallas norm, så att säga”. 
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Gemensamt för de intervjuade är att barn i behov av särskilt stöd handlar om barn som har 

svårigheter med kommunikation, socialt samspel, inlärningsproblem, är utåtagerande eller 

instängda i sig själv. Deras beteende sticker ut markant från de övriga i gruppen. 

 
”En del ser du det jättetydligt på, du märker ganska snabbt vem som behöver särskilt stöd, det 

kan vara många olika saker, allt från det sociala till inlärning”. 

 

Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla alla barn, under kortare eller längre perioder och 

behovet kan uppstå i olika situationer. Några av pedagogerna formulerar vad det är som gör 

att vissa barn är barn i behov av särskilt stöd. De talar om att “vissa barn har någonting med 

sig” och att “det finns hos individen själv”. 
 

”Barn i behov av särskilt stöd har det i sitt arv och den miljö de växer upp i. Alla som möter 

barnet under uppväxten påverkar hur den blir. Men i stort sett är det arv och genetiskt”. 

 

Pedagogerna beskriver beteenden som sticker ut och definierar de individerna som barn i 

behov av särskilt stöd. Barnen har svårigheter med kommunikation, socialt samspel, 

inlärningsproblem, är utåtagerande eller instängda i sig själva. Det handlar också om barn 

som bryter den osynliga normen. Den norm som definierar hur individer bör vara och agera. 

Enligt Palla (2010) har förskolan den diskursiva makten att avgöra vem som skall betraktas 

som speciell och vilka konsekvenser det får. De intervjuade beskrev barnens svårigheter och 

agerande som kriterium för att vara barn i behov av särskilt stöd. I ett kategoriskt perspektiv 

betraktas barnets svårigheter som något förankrat hos individen, medfödda eller på annat sätt 

individbundna (Persson, 1998).  

 

En pedagog menade att orsaken till att vara ett barn i behov av särskilt stöd fanns i arvet. 

Andra pedagoger uttrycker att “vissa barn har någonting med sig” och att det “finns hos 

individen själv”. von Wright (2000) beskriver två möjliga perspektiv att betrakta individen 

utifrån. Det punktuella eller det relationella perspektivet. I ett punktuellt perspektiv uppfattas 

individen som fristående och förmågor förläggs till personen. Individen blir bärare av 

problem och betraktas som ett vad. En pedagog formulerade att “alla som möter ett barn 

under uppväxten påverkar hur den blir”. I det relationella perspektivet uppfattas 

sammanhanget som grunden för vem människan är och kan bli. Individen utvecklas i 

relation mellan människor och betraktas som ett vem.  

 

En pedagog reflekterade över den osynliga normen. Hon beskrev den som ett synsätt vi har 

med oss på normalitet och avvikelse. Värt att framhålla är att den intervjuade uttryckte en 

medvetenhet om att den osynliga normen kan vara olika hos pedagogerna i arbetslaget.  von 

Wright (2000) beskriver interaktionens förutsättningar. I det första skiftet  Från imitation till 
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rekonstruktion, handlar det om att ha en medvetenhet om att våra egna attityder styr när vi 

agerar och därmed den respons vi får tillbaka. Att sätta sig in i den andres situation är en 

process där personen rekonstruerar andra, därefter sig själv, för att sedan sätta sig in i den 

andres situation för att ta den andres perspektiv. Lind (2006) skriver att vad som anses vara 

normalt och avvikande varierar mellan samhällen, kulturer och olika tidsperioder. I 

förskolan och skolan finns en rådande kultur, den kan vara öppen för olikhet och 

förändringar eller stängd för det som är olikt och annorlunda.  “Vi kommer i konflikt med 

det som kallas norm” menar samma pedagog. Gustafsson (2002) resonerar över det 

utanförskap som kan bli konsekvensen när vi bestämmer vad som ska vara normalt, speciellt 

med tanke på de senaste årens diagnostiserande. Detta kan skapa avvikare istället för att 

anpassa den pedagogiska miljön efter olikhet och variation. 

 

 

 

5.1.2 Pedagogisk miljö 

Flera av pedagogerna beskriver fler antal barn i grupperna och olika sammansättningar som 

tänkbar orsak till att vissa barn behöver extra stöd. Samtidigt inser de att det är 

omständigheter de inte råder över. 
 

”Stor grupp, sammansättningen på barnen. Det är ju inte alla barn som går ihop heller. Och 

det kan man inte påverka”. 
 

”… barn med behov av särskilt stöd kanske inte är barn med behov av särskilt stöd om 

barngruppen hade varit mindre”. 
 

En av förskollärarna talar om att varje barn har många kontaktytor i förskolan. Hon menar 

att om ytterligare ett barn placeras i en befintlig grupp blir det inte bara en ny kontakt, utan 

det förändrar och påverkar hela barngruppen. En annan konsekvens blir fler antal barn per 

pedagog. 
 

“Det blir sämre kontakter, för man kan inte få den handledningen av vuxna som man kanske 

behöver, vi kan ju inte begära att barn ska kunna detta själv, att fungera i ett socialt 

sammanhang, för de behöver ju förebilder”. 
 

En pedagog beskriver att de arbetar mycket med de pedagogiska miljöerna. De reflekterar i 

arbetslaget över hur miljön påverkar barn som deltar i den pedagogiska verksamheten. Den 

pedagogiska miljön är ständigt föränderlig efter barnens behov. 

 
”Miljöer har jättestor betydelse. Den påverkar barnen. Vi funderar vad vi behöver plocka bort, 

vad behöver vi lägga till. Hur kan miljön utmana och leda vidare…”? 
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Barn som vill vara för sig själva under vissa stunder uppmärksammas. Om de hela tiden 

måste vara i större grupp och inte får möjlighet till en stund för sig själv, kan det bli svårare 

att fungera socialt. 

 
“Då måste vi som pedagoger titta på oss själva och på vår miljö”. 

 

En fritidspedagog funderar över hur barn kan fungera olika under en dag i skolan. Vara 

välfungerande på fritids men inte i skolan, eller tvärtom. 

 
“Är det ett annat förhållningssätt till barnen eller vad är det som gör att det fungerar bättre då? 
 

De intervjuade pedagogerna nämner gruppstorlek, sammansättning, färre antal pedagoger, 

den pedagogiska miljön och förhållningssätt som en tänkbar orsak till att vissa barn är i 

behov av stöd. Lansheim (2010) påvisar en ökande oro både i förskola och skola, som beror 

på stora barngrupper/klasser i kombination med tids- och resursbrist. Flera av de intervjuade 

lyfter problematiken med för många barn, sämre kontaktytor och att pedagogerna inte räcker 

till i uppgiften att möta alla barn. Det framgår att de intervjuade pedagogernas 

arbetsbelastning inte minskat utan snarare ökat med ytterligare uppgifter. Även Siljehag 

(2007) tar upp konsekvenserna av ekonomiska neddragningar inom förskola och skola, t.ex. 

överarbetade pedagoger som känner orkeslöshet och frustration över sitt arbete. De 

intervjuade pedagogerna tycker sig se ett samband mellan större antal barn i grupper och en 

ökning av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Det som framkommer är pedagogernas medvetenhet att den pedagogiska miljön är ett 

verktyg för att kunna möta alla barn. När barngrupper och klasser blir mer heterogena leder 

det till ökade krav på pedagogers förmåga att kunna hantera och möta barns och elevers 

olika behov (Fischbein & Österberg, 2003). Flera av de intervjuade arbetar medvetet med 

pedagogiska miljöer eftersom de erfarit att den påverkar barnen i den pedagogiska 

verksamheten. En pedagog uppger att den pedagogiska miljön ska “utmana och leda vidare”. 

Nordin-Hultman (2005) menar att barn uppstår med nya sätt att vara i nya situationer i 

relation till de normer som finns. Det innebär att istället för att individualisera så riktas 

uppmärksamheten mot hinder, möjligheter och normer i de miljöer barnet vistas i. 

 

En pedagog uttrycker att de både måste titta på miljön och på sig själva för att kunna möta 

barn i behov av särskilt stöd. Det ligger i linje med Nordin-Hultmans forskning att se till 

miljön, val av material, aktiviteter men även att se till sig själv som pedagog. von Wright 

(2000) beskriver subjektivitetens andra skifte Från medvetande till meningsskapande, att 
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genom interaktionen ta till sig den andres attityd och se sig själv med den andres ögon, att 

bilda en självmedvetenhet. Det innebär att reflektera över vad som varit, vad som är möjligt, 

vad som kan bli och kunde ha varit. I det relationella perspektivet betraktas individen som 

ett vem. Förklaringen till vem individen är visar sig i relationen med andra människor. I det 

mellanmänskliga mötet utvecklas identitetsskapande och lärande (Von Wright, 2000). 

Björck-Åkesson (2009) lyfter både den fysiska och den sociala miljön som en viktig del av 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Den sociala miljön beskrivs som pedagogernas 

bemötande och samspelet mellan barn i exempelvis leken. 

 

5.1.3 Individuella förutsättningar 

Pedagogerna nämner kortfattat barn med funktionsnedsättning. Om det beror på att få barn 

får diagnoser i tidig ålder eller om de barnen placeras i speciella (för)skolor framkommer 

inte av resultatet. De intervjuade har erfarenheter av barn med språk- och synsvårigheter, 

motoriska hinder, utvecklingsstörning och ADHD. Samtliga beskriver sociala svårigheter i 

kontakten med barn och vuxna som den främsta anledningen till att vara i behov av särskilt 

stöd. 

 
”… det är lättare att arbeta med de barn som har en språksvårighet eller en fysisk svårighet, 

för det är så uttalat, det är så lätt… men de barn som jag känner behöver allra mest stöd i 

dagens samhälle det är dom som har svårigheter i den sociala miljön, att kunna fungera i 

kontakterna med både vuxna och barn… för det ställs så höga krav idag för att man ska 

fungera rent socialt”. 

 

En av pedagogerna resonerar kring de barn som får diagnoser, t.ex. ADHD, och uttrycker 

samtidigt sitt ogillande mot att barn diagnostiseras. Hon menar att för föräldrar kan en 

diagnos vara en lättnad och bidra till förklaring och förståelse. Däremot ska pedagoger klara 

av att förhålla sig till barnen utan att de har en diagnos. Hon medger dock att en fördel med 

en diagnos kan vara att man får idéer om hur man bäst bemöter det barnet, men menar 

samtidigt att ingen är den andre lik. 

 
”… sen kan man ju få tips och idéer om hur du bemöter ett sånt barn, om du har en diagnos, 

den det är ju ingen ram, den ene är ju inte den andre lik. Det är därför jag är emot det. Det är 

ju ingen prototyp för det”. 
 

Flera pedagoger uttrycker att de vill uppmärksamma problem redan i förskolan och vidta 

förebyggande åtgärder. Genom det förhållningssättet menar de att de kan förebygga problem 

som kommer senare under skoltiden. 
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“tidig upptäckt... det är ju inte att vi ska hitta nån diagnos på nån fyraåring, men här finns en 

problematik, kanske börjar vi när du är fyra år med en stöttande omgivning och bra 

arbetssätt”. 
 

“man kan fånga det här som är litet på förskolan och sen kanske blir stort i skolan, att man 

kanske hittar det redan tidigt och arbetar med det”. 
 

Lutz (2009) ställer sig frågande till om dagens förskola präglas av inkludering eller om det i 

praktiken betyder att barn med olika förutsättningar placeras i samma lokaler utan att den 

pedagogiska miljön anpassas. Denna studie ger inte svar på om barn med olika 

förutsättningar placeras i special(för)skolor eller om det är mindre vanligt med diagnoser i 

förskoleåldern. Pedagogerna har erfarenhet av barn med olika funktionsnedsättningar och 

uppger även ett ogillande över att barn diagnostiseras. De medger samtidigt att en diagnos 

kan vara till hjälp för framförallt föräldrar då den kan förklara svårigheter och ge mer 

kunskap och insikt. Den kan även ge stöd till föräldrar och pedagoger i deras 

förhållningssätt, vilket gynnar barnen.  Att tillåtas få vara olika är en självklarhet, menar en 

pedagog. Fischbein & Österberg (2003) belyser värdet att olikheter tillåts, nämligen att det 

sänder signaler till gruppen att det är något positivt att inte alla är lika. 

 

Att upptäcka en problematik i tidigt skede är angeläget för pedagogerna. De vill arbeta med 

en stöttande omgivning och ett bra arbetssätt. Lutz (2009) anser att förskolans möjlighet till 

en inkluderande verksamhet är stor. Han slår fast att individuella förändringar av miljön kan 

vara till fördel för alla och minskar kategoriseringen av barn. Resultatet visar att 

pedagogerna kortfattat nämner sina erfarenheter av barn med funktionsnedsättning. En 

pedagog uppger att det är lättare att arbeta med språksvårigheter och fysiska svårigheter för 

“det är så uttalat, det är så lätt”. Det som däremot är svårare är de barn som inte fungerar i 

det sociala samspelet, menar pedagogen. 

 

Pedagogerna är negativt inställda till att diagnostisera barn i de tidiga åren. De vill arbeta för 

en tillåtande pedagogisk miljö till individers olikheter. De talar om vikten av tidig upptäckt 

och att arbeta förebyggande. “Här finns en problematik” och vi vill “hitta det redan tidigt”. 

Det är av vikt att fånga upp barn som är i behov av stöd redan i förskolan. Detta för att 

minska problematiken både i förskolan och i grundskolan (Lutz, 2006). Pedagogerna lägger 

fokus på förebyggande arbete i omgivning och arbetssätt. I det relationella perspektivet 

förstås behoven i sitt sammanhang. Behoven följer inte med individen från situation till 

annan, utan de är knutna till sammanhang. Därmed blir individens behov föränderliga 

beroende på situationen. I subjektivitetens tredje skifte Från det förutsägbara till det 

oväntade, beskrivs hur våra föreställningar kan ändras i och med att vi tagit den andres 
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perspektiv. Perspektivväxlingen gör det omöjligt att endast se situationen ur en enda 

infallsvinkel (von Wright, 2000).  

 

Sammanfattning: Orsakerna till barns behov av stöd förklaras med arv och miljö. 

Stödbehovet uppstår i mötet med normer i barnets omgivning. Barngruppens storlek och 

karaktär samt pedagogernas medvetenhet om miljön kan vara en bidragande orsak till 

behov av stöd hos enskilda barn. Diagnostisering i tidiga år diskuteras utifrån fördelar och 

nackdelar liksom det faktum att en diagnos kan vara situationsbunden. 

 

 

5.2 Erfarenheter av samarbete med specialpedagoger 

Specialpedagogik handlar för de intervjuade om något som pedagogerna själva genomomför i 

arbetslaget, med stöd från specialpedagog. Fördjupad kunskap om barn i behov av särskilt stöd, 

metoder och tekniker, större medvetenhet runt det pedagogiska arbetet samt något extra än det 

vanliga, är några beskrivningar av specialpedagogik som framträder. De samarbetsformer med 

specialpedagoger som pedagogerna har erfarenhet av handlar om samtalsstöd, eller 

handledning som de flesta säger. Vidare handlar det om konkreta råd och tips när man känner 

att man inte räcker till samt att specialpedagogerna kommer med ett utifrånperspektiv vid 

kartläggningsarbete. Hos företrädesvis fritidspedagogerna har vi funnit en bristande erfarenhet 

av specialpedagogiskt stöd. De olika erfarenheterna illustreras med följande figur: 
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Figur 3.  Pedagogernas erfarenheter av specialpedagoger. 

 

5.2.1 Konkreta tips och metoder 

Förskollärarna i den aktuella kommunen har ingen anställd specialpedagog på förskolorna, 

men har tillgång till specialpedagoger från kommunens centrala elevhälsa. De träffas en gång 

per termin i barnkonferenser. I övrigt kan pedagogerna vid behov kontakta elevhälsans 

specialpedagoger per telefon eller mail. Tillgängligheten verkar vara god och flera uttrycker att 

specialpedagogerna kommer ut till förskolan relativt snabbt. Fritidspedagogerna har 

specialpedagoger på skolorna och har även tillgång till den centrala elevhälsan. Pedagogerna 

anser att det är de själva som har ansvaret för att se behoven och att söka det stöd som finns att 

tillgå. Med hjälp av specialpedagogens konkreta tips och förslag på arbetsmetoder kan 

pedagogerna komma vidare när de tycker sig ha kört fast. 
 

” … när vi körde fast... det var under inskolningstiden… det är en väldigt hektiskt tid... då 

kom hon in med väldigt bra konkreta grejer”. 
 

“Det är vi pedagoger som är ytterst ansvariga att se till att vi hittar former som fungerar just i 

vår barngrupp och se till att söka det stöd som finns att tillgå om vi känner att det här är nåt 

som vi inte är tillräckligt bra på...” 
 

Ibland kan det upplevas som ett merarbete att ta kontakt med specialpedagogen, menar en av 

intervjupersonerna. Det kan exempelvis vara så att pedagogen fått rådet att göra något material 

eller arbeta efter en viss metod. Men även om det känns som ytterligare arbetsuppgifter anser 

pedagogen sig vara nöjd med samarbetet med elevhälsan. Allt görs ju för barnens bästa och 

deras framtid, menar hon. Av de vi intervjuat är det en pedagog som kontaktat 

specialpedagogen för att få hjälp med att skriva åtgärdsprogram. 
 

”De har kommit ut och hjälpt oss med åtgärdsprogrammen och vad det är som vi ska fokusera 

på i första hand”. 
 

Ett arbetslag har vid ett fåtal tillfällen tagit hjälp av specialpedagog. Eftersom det är en 

fristående enhet får de köpa in den tjänsten, därför blir det bara vid akuta situationer. Deras 

förväntningar har då varit att de ska få konkret hjälp i form av tips, metoder och arbetssätt med 

ett visst barn. Den intervjuade pedagogen uttrycker en viss besvikelse över den erfarenheten. 
 

”Jag är lite besviken på det stöd vi fått. Hon har kunnat se problemet, men inte ge konkret 

hjälp, alltså tips, metoder och hur vi ska agera”. 
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Med större barngrupper och barn som upplevs oroliga i större utsträckning, i kombination med 

ökade arbetsuppgifter, upplever pedagogerna ibland en frustration över att inte räcka till. 

Eftersom pedagogerna själva inte rår över den omständigheten har man sökt specialpedagogens 

råd och stöd för att kunna hantera situationen. En pedagog berättar om samarbete med en 

specialpedagog där rådet var att dela barngruppen i mindre grupper. 
 

”Det var ju lite det stödet vi fick av specialpedagogen där att dela i mindre grupper och… det 

är väldigt många barn i grupperna ju”. 
 

Kontakten med specialpedagog tas när pedagogerna tycker sig ha kört fast och behöver stöd. 

Det handlar både om barngruppens storlek och sammansättning och om enskilda barn där 

pedagogerna känner att de inte räcker till. Ibland uppstår situationer som är närmast akuta. Då 

finns en förhoppning att specialpedagogen ska komma med lösningar. Lansheim (2010) ser i 

sin studie att specialpedagoger har en rådgivande och stödjande funktion.  Byström & Nilsson 

(2003) uppmärksammar att pedagoger snarare efterfrågar tips och idéer istället för 

handledning. Vår bedömning är att pedagogerna i större utsträckning har erfarenhet av att få 

konkreta råd och tips när det kör ihop sig, men det finns även erfarenhet av handledande 

samtal. Att söka stöd från specialpedagogen vid akuta situationer upplevs inte 

tillfredsställande, utan helst vill pedagogerna att specialpedagogiskt arbete ska vara 

kontinuerligt och långsiktigt. En pedagog uttryckte besvikelse över att specialpedagogen inte 

kunde leverera konkreta tips och metoder som arbetslaget förväntade sig. Enligt Persson 

(2007) har det specialpedagogiska arbetet under lång tid styrts av det kategoriska perspektivet, 

där svårigheter ses som individbundna och insatserna huvudsakligen handlar om att lösa akuta 

problem. Detta kan jämföras med ett punktuellt perspektiv (von Wright, 2000), där problem ses 

som individbundna och kan förklaras med exempelvis biologiska och sociala omständigheter. 

von Wright visar på möjligheten att betrakta barns utveckling och beteende som resultatet av 

barnets relation till andra och till miljön. Vår tolkning är att förväntningarna på 

specialpedagogen som den som kan komma med färdiga lösningar hänger ihop med den 

rådande synen på specialpedagogik och specialpedagogens yrkesroll.  

 

5.2.2 Brist på stöd 

Även om behovet anses vara stort är det inte vanligt förekommande att pedagogerna i 

fritidshemmet efterfrågar specialpedagogens hjälp och stöd. Två av fritidspedagogerna 

upplever att skolans specialpedagoger är väldigt upptagna och att skolans verksamhet alltid går 

först. 
 

”Det finns både speciallärare och specialpedagog men deras resurser läggs i huvudsak på 
skoltid”. 
 

”Skolan går ju alltid före, så är det ju”. 
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En fritidspedagog uttrycker besvikelse över avsaknaden av specialpedagogiskt stöd i 

fritidshemmet. Hon fungerar själv som resursperson för en pojke under skoldagen och 

beskriver det specialpedagogiska arbetet som ett teamarbete under skoltiden. Olika 

yrkesprofessioner, både internt och externt, samverkar kring det pedagogiska arbetet runt 

eleven. När samma elev övergår till fritidshemmet klipps de specialpedagogiska insatserna av 

och eleven förväntas fungera utan extra stöd. 
 

”Det är tortyr, nästan, i vissa fall mot de här barnen. Man kanske ingår i lilla gruppen på 

förmiddagen med kanske 5-6- barn och sen kanske man hamnar med 45-50 barn på 

eftermiddagen och förväntas fungera liksom”. 
 

En annan fritidspedagog säger att fritidshemmet inte använt sig speciellt ofta av 

specialpedagogen, men ser samtidigt inga hinder för att ta den kontakten vid behov. 
 

”Jag tror att fritidspedagoger är ganska duktiga på det här själva… det sociala samspelet. Vi 

klarar av att möta olikheter”. 
 

Fritidspedagoger som är vana att lösa svåra situationer själva och beskrivningen av 

specialpedagogiska insatser som helt ”klipps av” på eftermiddagen, överensstämmer med 

lärarförbundets nyligen genomförda enkätundersökning (Tornberg, Svensson, 2012). Enligt den 

undersökningen är det endast 0,1 % av speciallärare och specialpedagoger som uppger att de i 

huvudsak arbetar inom fritidshem. Statistik från skolverket (2012b) pekar dessutom på att 

fritidshemsgrupperna stadigt ökar samtidigt som antalet anställda minskar. Vår analys är att 

fritidshemmet är en bortprioriterad verksamhet, både beträffande grundläggande organisation och 

även vad gäller specialpedagogiska insatser. Som vi tidigare konstaterat kan barngruppsstorleken 

vara en bidragande orsak till att barn hamnar i svårigheter. Följden av de sammanlagda faktorerna 

blir att pedagogerna känner frustration och upplever sig vara åsidosatta. 

 

5.2.3 Utifrånperspektiv 

Att elevhälsans specialpedagoger kommer ”utifrån” och genomför kartläggningsarbete ser de 

intervjuade pedagogerna som positivt. Pedagogerna upplever att elevhälsans specialpedagoger 

kan se barnen och verksamheten ur ett annat perspektiv och hjälpa till att finna nya vägar till 

problemlösning. 
 

“Det kan ofta vara så att vi spårar in på nån grej som vi upplever som ett problem medan vi 

kan få ett annat perspektiv när man får en person som kommer utifrån och inte har våra 

gardiner för ögonen”. 
 

”Jag tror på nån som är utanför boxen, som kommer in med helt nya ögon och ser… kanske 

kan ni göra så här. Man blir lite blind när man är för mycket med samma”. 
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Styrkan med den centrala elevhälsan belyses av en pedagog. Hon pekar på fördelen med olika 

yrkeskategoriers skiftande synsätt när de samverkar i den centrala organisationen. 
 

”Det finns en styrka med centrala organisationer. Specialpedagoger, psykologer, logoped. Jag 

tror de får ett helt annat sätt att se på barnet och hur man diskuterar…” 
 

En fritidspedagog reflekterar över skillnaden mellan specialpedagoger från elevhälsan och 

specialpedagoger som finns på skolan. Hon menar att eftersom specialpedagogen som arbetar i 

skolan är kollega med de andra pedagogerna kan det vara känsligt att föreslå förändringar i 

exempelvis arbetssätt. Det kan vara svårt att skilja på sak och person. Den som kommer från en 

central organisation har inte den typen av relation till övriga pedagoger. 

 

Förskollärarna berättar om barnkonferenser de har tillsammans med elevhälsan en gång per 

termin. Där kan de beskriva problem i barngruppen. Om elevhälsans personal bedömer att det 

behövs kommer de till förskolan och observerar som en del i kartläggningsarbetet. Annars är 

det vanligast att specialpedagogen får situationen beskriven för sig, gör en analys av det 

beskrivna och därefter kommer med förslag på hur pedagogerna kan hantera situationen. 

 
”Då kan de komma och göra en observation på gruppen utan att de vet vilka barn vi menar, 

utan de kommer bara och så gör de en översiktsbedömning, kollar av, känner av lite”. 
 

”Vi har haft både handledning och att en specialpedagog kommer och tittar på särskilda barn, 

men i huvudsak vill våra specialpedagoger handleda oss”. 
 

En pedagog menar att det är väldigt viktigt att ha föräldrarna med sig när det är svårigheter 

kring specifika barn och när specialpedagogen är inkopplad. Föräldrarna är de som känner sina 

barn bäst, menar pedagogen, och det är viktigt att personalen och föräldrarna jobbar för samma 

sak. 
 

”För man jobbar bättre tillsammans…och det man gör hemma ska vi göra här och tänka på… 

föräldrarna är ju de som är proffs på sina barn”. 
 

Flera av pedagogerna menar att det är positivt att specialpedagogen som observerar och 

kartlägger kommer utifrån. ”De får ett helt annat sätt att se på barnet och hur man 

diskuterar…” Även föräldraperspektivet tas upp som en viktig faktor för att få en helhetssyn på 

barnet. Danermark (2000) poängterar vikten av samverkan mellan olika yrkesprofessioner för 

att uppnå en helhetsbild. Påverkande faktorer i samverkansarbetet är bl.a. olika utbildningars 

perspektiv samt olika professioners ansvar och befogenheter. Att utifrån olika 

kunskapsområden och synsätt sträva mot ett gemensamt mål kan bidra till utveckling, anser 
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Danermark (a.a.). Pedagogerna inser att de ibland fastnar i ett spår och kanske gör 

slentrianmässiga bedömningar av ett problem. Då upplevs det värdefullt med en 

specialpedagog som kommer med en annan blick och kan ge problemet en ny vinkling. 

Dessutom ingår specialpedagogerna i team med andra yrkesprofessioner, vilket ses som en 

styrka. De intervjuade pedagogerna har erfarenhet av att elevhälsans specialpedagoger kan se 

andra saker med sitt utifrånperspektiv. Pedagogerna visar på en vilja att ta till sig av andras 

erfarenheter och synsätt och på så sätt utvecklas i sitt pedagogiska uppdrag. 

 

5.2.4 Samtalsstöd 

Samtliga pedagoger har någon erfarenhet av specialpedagogen som samtalsledare. De flesta 

berättar att de i arbetslaget fått handledning av specialpedagog vid enstaka tillfällen. En 

pedagog såg skillnader mellan olika specialpedagoger hon varit i kontakt med. Hon hade 

erfarenhet av en specialpedagog som fick henne att känna en underlägsenhet, att hon som 

pedagog inte kunde något. För övrigt var pedagogerna nöjda med specialpedagogens roll som 

samtalsledare. 
 

”Om jag har upplevt att jag har problem jag behöver lyfta runt ett specifikt barn, så har den 

personen alltid funnits att tillgå… och kan va som ett bollplank…” 
 

”Man tror kanske att det bara är barnen som behöver hjälp, men det är… det kan ju räcka att 

man får handledning i arbetslaget, och så har man fått jättemycket hjälp på vägen”. 
 

På en skola finns gemensamma möten där pedagoger från skola och fritidshem samt 

specialpedagog finns med. Där finns möjlighet att samtala om gemensamma barn och lyfta 

aktuella frågor. 
 

”Dom som jobbar på F-1-2 och jobbar på fritids sitter ju alltid med på mötena, och då hjälps 

vi åt för vi tycker det är så himla viktigt att alla får hela biten, både skola och fritids, hur det 

funkar tillsammans. För vi har ju barnen tillsammans så vi sitter med på alla möten”. 

 

Några av pedagogerna har erfarenhet av regelbundet samtalsstöd under en längre period. Då 

har det handlat om inplanerade handledningssamtal, fördelade över ett läsår. I samtalen har 

pedagogerna fått ventilera sina tankar, mötas av andra perspektiv på sina problem samt ”gå på 

djupet”. Det har upplevts mycket positivt. Att få knyta an till det som togs upp på föregående 

träff och samtala vidare har bidragit till ett långsiktigt stöd. En pedagog uppmärksammar det 

perspektivseende som specialpedagogen bidragit med i de återkommande samtalen. Pedagogen 

menar att vi ofta ser svårigheter hos ett specifikt barn. I samtalen fick pedagogerna hjälp att 

vidga sina tankar och se till hela gruppen istället. 
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”…att man inte alltid bara ser till det specifika barnet, utan just det här att man måste tänka 

mer runt gruppen…jag upplevde det som väldigt positivt”. 
 

Den erfarenhet som finns av specialpedagogiska samtal har upplevts mestadels positivt. Med 

vägledning av specialpedagogen får pedagogerna möta andra perspektiv som leder arbetet 

framåt. De som har erfarenhet av återkommande, regelbundna handledningssamtal har sett det 

som mycket positivt och ”lyxigt”, samtidigt som de menar att det borde höra till det normala 

att få regelbundet samtalsstöd. Palla (2011) ser möjligheten att i specialpedagogiska samtal, 

med språket som redskap, kunna öppna upp fastlåsta föreställningar om exempelvis barns 

olikheter. Malmgren Hansen (2002) menar att specialpedagogen i samtalet kan hjälpa 

pedagoger att sätta ord på sitt agerande, ett slags översättningsarbete. Därigenom kan en 

utveckling ske. Som framgår av intervjuerna har arbetslagen erfarenhet av handledande samtal 

där de fått reflektera över och samtala kring barnen och den pedagogiska verksamheten och 

med specialpedagogens hjälp utvecklat förhållningssätt och arbetsmetoder. Pedagogerna ser 

samtalet och språket som specialpedagogens redskap för att kunna förändra och utveckla 

arbetet. På en av skolorna ansåg fritidspedagogerna att de gemensamma mötena med lärare, 

fritids- och specialpedagoger var så viktiga att de hjälptes åt för att kunna delta. von Ahlefeld 

Nisser (2009) menar att specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner kan bidra till 

meningsskapande och delaktighet. Den tolkning vi gör av detta är att fritidspedagogerna på den 

aktuella skolan anser det vara värt att lägga ner lite möda för att kunna vara med på möten som 

berör gemensamma barn eftersom de ser att det skapar delaktighet och ger så mycket tillbaka. 

 

Sammanfattning: Erfarenheten av specialpedagogiska insatser handlar om att få konkreta råd 

och handledande samtal i arbetslagen, mer eller mindre kontinuerligt. Det upplevs positivt att 

specialpedagogerna kommer från en central enhet. Fritidspedagogers upplevelse av att komma 

i andra hand i förhållande till skolan är tydlig. Specialpedagogen som samtalspartner i 

pedagogiska frågor är viktig och likaså dennes förmåga att bidra till andra perspektiv. 

 

5.3 Pedagogernas förväntningar på specialpedagogens yrkesroll 

De förväntningar som finns på specialpedagogens yrkesroll handlar till stor del om 

långsiktighet och kontinuitet. På så vis kan man undvika snabba utryckningar och akuta 

lösningar. Regelbundna samtal om pedagogiska frågor är en av de förväntningar pedagogerna 

har. Dessutom förväntas specialpedagogen komma ut och genomföra observationer i 

barngruppen i samband med kartläggningsarbete. 
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Figur 4. Pedagogernas förväntningar på specialpedagogens yrkesroll.  

 

5.3.1 Kontinuerligt och förebyggande stöd 

Även om de flesta pedagoger är nöjda med samarbetet med elevhälsans specialpedagoger är 

det flera som uttrycker en önskan att specialpedagogerna skulle vara mer tillgängliga. Den 

önskan som framkommer är att förskolorna har en specialpedagog i varje förskoleområde och 

att fritidshemmen i större utsträckning kan nyttja de specialpedagoger som finns på skolorna. 

Pedagogerna önskar en specialpedagog som kan finnas med i vardagsarbetet. En som har 

fördjupad kunskap och kan komma med konkreta förslag och metoder. 
 

”… bara småtips, komma ut och va med mer i verksamheten och titta krasst på hur man har 

det… ge lite förslag på hur man kan göra…” 
 

En pedagog menar att om specialpedagogen var mer tillgänglig och hade mer tid kunde man 

förvänta sig mer hjälp och stöd. Hon tycker att specialpedagogen ofta kommer med snabba tips 

och lösningar. Istället finns en önskan om att specialpedagogen tar sig tid att prata om det som 

upplevs som problem. 
 

”Man får oftast en boll tillbaka. Du kan göra så här, istället för att vi träffas och diskuterar…” 
 

Flera pedagoger förväntar sig att specialpedagogen med sin utbildning ska kunna se andra 

saker. 
 

”Hon ska se vårt problem och vi vill ha hjälp hur vi konkret ska gå vidare med barnet. Hon 

ska kunna se mer än vad vi har gjort”. 
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En pedagog berättar om goda erfarenheter från en tidigare arbetsplats. Hon ser att kontinuerligt 

specialpedagogiskt arbete kan fungera om rektor och specialpedagog har ett bra samarbete. De 

bildar den yttre ramen, menar hon. Med ständig kommunikation mellan lärare, specialpedagog 

och rektor finns möjligheten att ”fånga upp” alla barn, även de som finns i gränslandet, säger 

pedagogen. 

 

De intervjuade pedagogerna är samstämmiga i att man önskar att specialpedagogik och 

specialpedagogens arbete ska vara förebyggande. Detta sker genom att specialpedagogerna 

hjälper pedagogerna till ett tankesätt där man ligger steget före. På så sätt kan de akuta 

situationerna och ”brandkårsutryckningarna” minimeras. 
 

“Specialpedagogik skall vara förebyggande... sen får de ibland komma och släcka eldhärdar, 

men mest ska det väl ändå vara förebyggande”. 
 

“Det skulle man behöva på fritids när det är så stora barngrupper... komma på smarta tankar 

och lösningar... men jag tror att när man tänker specialpedagogik så tänker man 

brandkårsutryckning fortfarande. Man vill hellre ha ett förebyggande arbete än det här... att 

man ska få till det när det redan har hänt.” 
 

”…jag skulle kunna tänka mig att det funkar där man har en anställd specialpedagog, kanske i 

en större förskola där det finns en specialpedagog”. 
 

Istället för att behöva kontakta specialpedagogen i samband med akuta situationer önskar 

pedagogerna ett mer långsiktigt, förebyggande samarbete, vilket ser ut att hänga samman med 

hur specialpedagogerna är organiserade. För att få till stånd långsiktiga lösningar på problem 

behövs ett relationellt, processinriktat arbetssätt på både organisations-, grupp-, och 

individnivå, menar Persson (2007). De intervjuade pedagogerna önskar ett långsiktigt 

samarbete med specialpedagogen för att minimera de akuta situationerna. Detta, anser 

pedagogerna, skulle kunna bli möjligt om det fanns specialpedagoger i nära anslutning till 

arbetslagen. När rektor och specialpedagog tillsammans bildar en yttre ram för den 

specialpedagogiska verksamheten finns förutsättning för kontinuerligt stöd för alla barn, ansåg 

en pedagog. Lansheim (2010) och von Ahlefeld Nisser (2009) menar att en god relation och 

tydlig dialog med rektor är nödvändigt för att specialpedagoger ska kunna genomföra sitt 

uppdrag. Det som framkommer är betydelsen av att specialpedagogen arbetar både på individ-, 

grupp- och organisationsnivå för att kunna bedriva ett långsiktigt specialpedagogiskt arbete. På 

sikt kommer det då inte att behövas ”brandkårsutryckningar”. 

 

5.3.2 Observation och kartläggning 

Att specialpedagogen kommer och gör observationer som en del i kartläggningsarbetet är något 

som pedagogerna förväntar sig i större utsträckning. Som det fungerar idag är det inte givet att 
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specialpedagogen först observerar barngruppen, utan ofta samtalar de med pedagogerna och får 

en samlad bild av situationen. 
 

”Det jag saknade där var att man skulle kommit ut och tittat själv först för att se och uppleva, 

observera, innan man hade samtalen”. 
 

Fritidspedagogerna menar att eftersom skolan och fritidshemmet arbetar med samma barn är 

det viktigt att se hela barnet. Vissa barn fungerar optimalt på fritidshemmet, för andra barn kan 

skolan med dess struktur göra att de fungerar bättre där. Genom att se till barnets hela dag och 

vad som fungerar mer eller mindre bra i olika situationer blir barnen hjälpta. Där kan 

specialpedagogen ha en viktig funktion. 
 

”…ha en specialpedagog som kommer och kollar av gruppen, även på fritids, det är ju samma 

barn vi har…och se hur fantastiskt bra de funkar på fritids…de som har det kämpigt i skolan”. 
 

Det är inte bara barngruppen och miljön som behöver kartläggas och observeras, anser några 

pedagoger. Det behövs också att någon ser pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt. 
 

”Men sen tycker jag att det är bra om de kommer ut och lyssnar av aktivt och tittar och ser vad 

som händer. För det kan ju va jag som pedagog som gör nånting fel och då är det ju bra om 

man får den stöttningen, att... tänk på det där och tänk på det där...” 
 

”Ser du nåt tokigt i det jag gör när jag pratar med de här barnen eller det jag gör med de här 

barnen? Hur kan jag ändra mig?” 
 

Resultatet visar att elevhälsans specialpedagoger snarare samtalar med arbetslaget än gör 

observationer. Pedagogerna förväntar sig att specialpedagogen i större utsträckning ska komma 

och observera. Fritidspedagogerna önskar att specialpedagogen med sitt utifrånperspektiv ska 

uppmärksamma barnets hela dag, både i skolan och på fritids. Det finns också en förhoppning 

om att specialpedagogen ska kunna vara den som uppmärksammar pedagogerna på deras 

förhållningssätt gentemot barnen. Siljehag (2007) menar att specialpedagogen har en uppgift i 

att kritiskt granska de pedagogiska verksamheterna och komma med alternativ till de 

tankegångar som dominerar. Sett ur ett relationellt perspektiv (von Wright, 2000), där 

interaktionen med andra människor ses som en förutsättning för individers utveckling och 

lärande, ser vi en öppenhet och medvetenhet hos pedagogerna. Genom att efterfråga andras 

perspektiv förstår vi att pedagogerna är beredda att reflektera över och ompröva sitt arbetssätt. 

Allt för barnens bästa. von Wright talar om vikten av att kunna ta en annans perspektiv. Genom 

att kunna se sig själv och sitt handlande ur någon annans perspektiv uppstår en 

självmedvetenhet. I och med det kan de egna föreställningarna ändras. von Wright benämner 

det att gå från det förutsägbara till det oväntade (a.a.).  
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5.3.3 Regelbunden pedagogisk handledning 

Pedagogernas förväntningar och önskemål på specialpedagogen i handledande samtal rör sig 

främst om kontinuitet och inte bara vid akuta situationer. Som det fungerar i dagsläget 

kontaktas specialpedagogen i huvudsak när pedagogerna upplever att de prövat olika metoder 

och arbetssätt och känner att de kört fast. Det man förväntar sig av specialpedagogen i samtalet 

handlar till stor del om att kunna få andra perspektiv på problem och på så sätt komma fram till 

bra lösningar. 
 

”Hon är ju inte den som kan komma in och lösa nånting, men hon kan handleda oss så att vi 

kanske kan skapa bättre förutsättningar för alla barn att komma vidare. En handledande 

funktion… som ett bollplank, lite”. 
 

Genom att få regelbunden pedagogisk handledning ser pedagogerna möjligheten att ta upp 

frågor och problem som är vardagliga och inte så stora. 
 

”Då skulle jag definitivt önska regelbunden handledning. Då gäller det inte bara de barn som 

vi upplever som jättejobbiga i gruppen, utan vi kan ta upp olika sorters problem. Mindre 

problem”. 
 

Att bli bekräftad i sitt arbete är något som flertalet av pedagogerna uttrycker. Flera av de vi 

intervjuat menar att de har behov av att någon ger feedback på att de gör ”rätt”. 
 

”Bekräfta att jag gör på rätt sätt… hur kan jag förändra mitt arbetssätt?” 
 

”… att få prata om hur man agerar och möter barnen”. 
 

De intervjuade pedagogerna efterfrågar kontinuerlig vägledning och bekräftelse i form av 

handledande samtal med specialpedagogen. Ibland finns behov av att ta upp problem som inte 

anses så stora. Bladini (2004) beskriver specialpedagogens roll i de handledande samtalen som 

den som ger stöd och bekräftelse till pedagogerna i deras uppdrag. Ibland finns även behov av 

att få “ösa ur sig” och då behövs någon som orkar lyssna (a.a.). Normell (2002) menar att 

handledande samtal kan vara en hjälp för pedagoger att behålla sitt professionella 

förhållningssätt i yrken som innehåller många påfrestande och krävande situationer, vilka 

bidrar till att man ofta upplever en otillräcklighet. Vår tolkning är att behovet av bekräftelse är 

stort. Att återkommande, tillsammans med kollegor och specialpedagog, få lyfta aktuella 

händelser och pedagogiska frågor är det pedagogerna önskar. Inte att i första hand få snabba 

lösningar och svar, utan genom reflektion bli hjälpt att hitta nya vägar.  

 

Sammanfattning: Eftersom specialpedagogerna kommer från den centrala elevhälsan är de  
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inte alltid tillgängliga. Det leder till att de ofta ger snabba råd utan att ha gjort observationer. 

Så länge specialpedagoger måste göra akuta insatser ligger de steget efter. En organisatorisk 

medvetenhet om vikten av förebyggande arbetssätt behövs på ledningsnivå. Pedagogerna 

efterlyser större närhet till specialpedagogen för att denne ska kunna följa barn i 

observationer och genom det fungera bra som handledare. Pedagogerna vill hellre ha 

reflekterande pedagogiska samtal än snabba lösningar. 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi först att resonera kring examensarbetets metod. Därefter redovisas de 

slutsatser vi dragit utifrån det insamlade materialet, syfte, frågeställningar samt den litteratur 

som examensarbetet vilar på. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Den hermeneutisk-fenomenologiska ansatsen stämde väl med examensarbetets syfte, att belysa 

uppfattningar om barn i behov av särskilt stöd, samt vilka erfarenheter och förväntningar som 

finns på specialpedagogens yrkesroll. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans. Den 

största fördelen, som vi såg det, var att båda kände till det empiriska materialet väl och att vi 

inte behövde berätta och förklara för varandra när vi tillsammans tolkade och analyserade 

intervjumaterialet. Vi ansåg att de tre framlyfta målen från högskoleförordningen (SFS 

2007:638) i intervjuguiden skapade en tyngd åt våra frågor. Samtidigt blev det ett sätt för oss 

att visa de intervjuade pedagogerna vad de kan förvänta sig av en specialpedagog. 

 

Genom att vi delar våra yrkeserfarenheter med de personer vi intervjuat har denna studie även 

bidragit till fördjupade tankar och reflektion över situationer vi själva varit med om. Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver intervjun som intersubjektiv och social, och att kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen. Ibland övergick 

intervjuerna till att bli intressanta pedagogiska diskussioner, där vi själva blev väldigt 

engagerade. Då gällde det att hitta tillbaka till intervjufrågorna. Där fanns styrkan i att 

genomföra intervjustudien tillsammans. När vi gick ut med förfrågan om intervjumedverkan 

var det flera av de tilltänkta respondenterna som visade glädje över att få vara med. Två 

fritidspedagoger uttryckte sin tacksamhet över att fritidshemmets situation aktualiseras. I övrigt 

var det lätt att boka intervjuer. Vi tolkar det som att de kände sig betydelsefulla eftersom de 

använde sin planeringstid för att bli intervjuade. Endast två tillfrågade pedagoger tackade nej 

p.g.a. tidsbrist. En reflektion är att telefonintervjuerna inte ledde till pedagogiska samtal utan 

höll sig mer till strikt intervjuform. Efter genomförd intervjustudie konstaterar vi att några 

provintervjuer borde ha gjorts. Det hade väglett oss i frågornas ordningsföljd och innehåll, 

hjälpt oss förändra frågeställningar samt gett en större säkerhet i att ställa frågor och 

följdfrågor. Ytterligare intervjuer med fritidspedagoger kunde ha bidragit till att framhålla 
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fritidshemmens behov av specialpedagogiskt stöd, vilket visade sig tydligt i studien. Genom 

denna intervjustudie har vi upplevt att det finns ett stort behov i förskolor och fritidshem att få 

samtala om pedagogiska frågor. Vår uppfattning är att pedagogiska diskussioner är en stor 

bristvara. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Genom detta examensarbete har frågorna om barn i behov av särskilt stöd, samt pedagogers 

erfarenheter och förväntningar på specialpedagogens yrkesroll varit vårt fokus. Vår nyfikenhet 

har legat i hur andra pedagoger med liknande yrkesbakgrund som vi själva beskriver barn i 

behov av särskilt stöd och specialpedagogens yrkesroll.  

 

6.2.1 Specialpedagogik förutsätter handlingsutrymme 

Vårt resultat visar att pedagoger har en diskursiv makt att definiera barn i behov av särskilt 

stöd. Deras utbildning, erfarenhet och syn på normalitet gör att de kan se vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. En viktig fråga som Lutz (2006) framhåller är vad olika professioner 

har för tolkningsrätt och vilken legitimitet det innebär. Alltså vem som har rätten att avgöra 

normalitet och avvikelse. En pedagog talar om den osynliga normen som definierar hur 

individer ska vara och agera. Den normen kan variera hos pedagoger. Barns svårigheter 

beskrivs ofta som individbundna, men det uttrycks också att deras behov av stöd bör 

relateras till den pedagogiska miljön barnet vistas i. En annan pedagog menar att barn kan 

vara välfungerande i skolan, men inte på fritids, eller tvärtom. Frågan är då om pedagogerna 

ser svårigheterna som individbundna och att förståelse för barnets behov söks i individens 

bristande förmågor. Eller om de ser barnets förutsättningar i relation till omgivningens krav, 

där pedagogik och miljö är av betydelse. Pedagogerna reflekterar även över att de bör titta 

på sig själva och fundera över sitt förhållningssätt till barnen. När pedagoger beskriver en 

problematik och reflekterar över vilka åtgärder som bör sättas in är det viktigt att klargöra 

vilket perspektiv involverade pedagoger arbetar efter (von Wright, 2000). Perspektivets 

betydelse framträder i konsekvenserna. I det relationella perspektivet framstår en individ i 

mötet mellan människor. Av vikt är att se individen i den sociala interaktionen som en 

ständigt pågående och föränderlig process (a.a.). Pedagogerna vill arbeta för en tillåtande 

pedagogisk miljö till individers olikheter. De vill lägga fokus på förebyggande arbete i 

omgivning och arbetssätt. Att se svårigheter inte bara på individnivå utan också på grupp- 

och organisationsnivå förutsätter inte bara ett visst förhållningssätt utan också ett 

handlingsutrymme. Ger förskolan och fritidshemmet utrymme för åtgärder på grupp- och 

organisationsnivå kan det också påverka vår syn på hur normalitet uppfattas och hanteras. 

Lutz (2006) argumenterar för att avnormalisera institutionerna, vilket innebär att man 

omformulerar gränserna för normalitet och möjliggör för fler barn att vara delaktiga. 

Avvikelser bör ses som en brist i interaktionen mellan miljön och individen. Lutz alternativa 
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avnormaliserande perspektiv lägger fokus på att omforma miljön. Vi menar att pedagogers 

förmåga och vilja att se olikheter som något som berikar den pedagogiska verksamheten är 

en förutsättning för inkludering och delaktighet. Här anser vi att specialpedagogen kan 

arbeta förebyggande genom att exempelvis synliggöra ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt i kvalificerade samtal. Det förhållningssättet bygger på ett positivt tänkande 

och en förmåga att se möjligheter istället för hinder. Vårt resultat visar att pedagoger 

efterlyser reflekterande samtal istället för snabba lösningar och svar. Specialpedagogen är i 

dessa samtal en kvalificerad samtalspartner som kan underlätta arbetslagets samspel, 

kommunikation och reflektion. Det kan vara en styrka att få samtala med en specialpedagog 

som kommer utifrån. De kommer med ett utifrånperspektiv och har ett mandat genom sin 

yrkesprofession att handleda i såväl den pedagogiska verksamhetens utformning som 

pedagogers förhållningssätt. 

 

6.2.2 Den pedagogiska miljöns betydelse 

Vårt resultat visar att det finns en stor medvetenhet kring den pedagogiska miljöns utformning 

och möjlighet att vara ett pedagogiskt redskap. I enlighet med Nordin-Hultman (2005), kan 

miljön möjliggöra såväl som omöjliggöra barns utveckling. Det är viktigt att barnet inte blir 

föremål för åtgärder och förändring, utan den pedagogska miljön. En pedagog menade att det 

är viktigt att både titta på den pedagogiska miljön och på sig själv som pedagog.  Björck-

Åkesson (2009) belyser samspelet mellan olika miljöfaktorer och individens förutsättningar. 

Detta samspel kan ses som orsak till svårigheter men också som en förutsättning för att 

barn/elever ska få stöd i sin utveckling och sitt lärande. Den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas efter de barn som deltar (Skolverket, 2005). Således är det verksamheten och den 

pedagogiska miljön som ska förändras och anpassas efter barnens behov och inte barnet som 

ska anpassa sig efter verksamheten. En pedagog reflekterar över om barn i behov av särskilt 

stöd kanske inte hade varit det om de varit färre antal barn i gruppen. Lansheim (2010) och 

Siljehag (2007) uppmärksammar i sina avhandlingar det ökade tryck pedagoger upplever som 

en följd av ekonomiska neddragningar. Även vi kan se att pedagogernas berättelser avspeglar 

dessa neddragningar som lett till ökad arbetsbelastning och en maktlöshet att påverka 

situationen. En följd av denna maktlöshet blir att pedagogerna upplever sig otillräckliga i 

arbetet med att möta alla barn.  

 

6.2.3 Långsiktighet istället för mirakellösningar  

När vi jämför pedagogernas erfarenheter och förväntningar av samarbete med 

specialpedagoger ser vi att det pedagogerna framför allt saknar och således önskar är att 

samarbetet med specialpedagogerna ska vara kontinuerligt och långsiktigt. Pedagogernas 

erfarenheter består ofta av akuta utryckningar från elevhälsan. Ett par av pedagogerna använde 

det träffsäkra uttrycket brandkårsutryckning. Man kontaktar specialpedagogen när man känner 
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sig rådlös. Förväntningen blir följaktligen att specialpedagogen ska komma med en 

mirakellösning, som kan avhjälpa problemen. Att specialpedagogiska insatser ofta handlar om 

att lösa akuta problem är även vad specialpedagogisk forskning kommit fram till, enligt 

Persson (2007). Detta, menar Persson, har att göra med att specialpedagogik av tradition setts 

ur ett kategoriskt perspektiv, där svårigheter i första hand ses som något enskilda individer bär 

på och alltså är det dessa som ska åtgärdas. För att få till stånd långsiktiga lösningar i de 

pedagogiska verksamheterna krävs ett relationellt perspektiv. Sett ur ett relationellt perspektiv 

söks orsaker till svårigheten och möjliga lösningar på både individ-, grupp-, och 

organisationsnivå. Flera pedagoger uttrycker att de gärna skulle vilja ha ännu större 

tillgänglighet till specialpedagogen, t.ex. en i varje (för)skolområde som har möjlighet att 

”dyka upp” utan att de har bokat en tid. Samtidigt ser pedagogerna positivt på att 

specialpedagogerna kommer från en central enhet med ett utifrånperspektiv. Det finns fördelar 

med någon som är ”utanför boxen”, för att citera en av pedagogerna. Vår bedömning är att en 

kombination av elevhälsans utifrånperspektiv och ett kontinuerligt stöd i form av 

specialpedagog knutna till arbetslagen är den önskan pedagogerna har. 

 

6.2.4 Bollplank 

Den funktion i specialpedagogens yrkesroll som visar sig tydlig i denna studie handlar om den 

kommunikativa rollen. Tidigare forskning, framför allt Bladini (2004) och von Ahlefeld Nisser 

(2009), lyfter fram specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner eller pedagogisk 

handledare. En mycket positiv erfarenhet både förskollärare och fritidspedagoger har är de 

handledande samtalen. Speciellt de som hade erfarenhet av ett långvarigt samtalsstöd var 

mycket nöjda och önskade att det borde höra till det vanliga pedagogiska arbetet att få 

regelbunden pedagogisk handledning. Det finns ett stort behov av att föra pedagogiska 

diskussioner samt få stöd och bekräftelse. Ett uttryck som återkommer i intervjuerna är att 

specialpedagogen ska vara som ett bollplank. Normell (2002) har sett de goda effekter som 

handledande samtal kan föra med sig i pedagogiska sammanhang. Genom att regelbundet få 

dela sina upplevelser och tankar med andra ökar möjligheten till psykisk stabilitet och 

professionellt förhållningssätt i yrken som många gånger kan vara påfrestande.  Genom att bl.a. 

få bekräftelse och möjlighet till reflektion kan det pedagogiska uppdraget bli mer meningsfullt 

och hanterbart. von Ahlefeld Nisser (2009) ser värdet av specialpedagogen som kvalificerad 

samtalspartner på individ-, grupp- och organisationsnivå, som ett sätt att skapa delaktighet och 

mening. Vår slutsats blir att det går att göra stora vinster med små medel. Om 

specialpedagogens tid och kraft i större utsträckning används till regelbunden pedagogisk 

handledning finns chans att det specialpedagogiska arbetet blir mer långsiktigt och 

förebyggande. von Ahlefeld Nisser (2009) menar att specialpedagogens kommunikativa 

kompetens innefattar en medvetenhet om att ord och begrepp kan ha olika innebörd för 

människor. Med utgångspunkt i den erfarenhet en pedagog hade av en specialpedagog som fick 
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henne att känna sin kompetens nedvärderad förstår vi att det är viktigt att specialpedagogen har 

ett inkännande och ödmjukt förhållningssätt gentemot pedagogerna.  

 

6.2.5 Förskjutet ansvar 
Fritidspedagogens berättelse om specialpedagogiska insatser som ”klipps av" när skoldagen 

övergår till fritidshemsverksamhet är anmärkningsvärd. Samordnade specialpedagogiska insatser 

för elever under skoldagen i en grupp om 5-6 barn upphör helt att gälla när samma barn övergår till 

fritidshemmet. Där ska de utan extra stöd fungera tillsammans med uppemot 50 barn. Detta 

avspeglar en okunskap om fritidshemmet som plats för socialt lärande. Enligt Byström & Nilsson 

(2003) är rektors kunskap och inflytande samt kollegors förväntningar viktiga faktorer som spelar 

in när det gäller efterfrågan och användande av specialpedagogens kompetens. Det är möjligt att 

det egentligen inte är specialpedagogiskt stöd fritidspedagogerna saknar utan att det handlar 

om organisationsfrågor, som exempelvis resursfördelning och barngruppstorlek. Det framkom 

även i andra berättelser att när barngrupperna är stora och ohanterliga efterfrågas 

specialpedagogens råd och stöd. Vad tyder detta på? Det går att se en viss förskjutning av det 

organisatoriska ansvaret från chefer till att bli en fråga för specialpedagogen. Sett ur det 

relationella perspektivet (von Wright, 2000) finns det knappast några problem som helt och 

hållet kan kopplas till individen. Det mesta härstammar ur sociala sammanhang. Det är 

förståeligt att om det sociala sammanhanget består av väldigt många kontakter blir riskerna 

större att det uppstår barn som blir i behov av särskilt stöd. Det leder också till att pedagoger 

känner sig otillräckliga. Fischbein & Österberg (2003) menar att de likvärdiga möjligheter som 

barn skulle garanteras inte är lika självklart i och med skolans kommunalisering. Den bild som 

framträder är att fritidshemsverksamheten är åsidosatt vad beträffar specialpedagogiska 

insatser. Vad är anledningen till detta? Kanhända hänger det samman med att fritidshemmet 

inte har uppnåendemål som skolan har och därför inte får samma prioritet. Denna 

(bort)prioritering blir en signal till fritidspedagogerna att de inte har rätt till specialpedagogiskt 

stöd på samma villkor som skolan, trots gemensam huvudman.  

 

 

6.3 Pedagogiska implikationer 
Denna studie har inriktat sig på att studera pedagogers beskrivningar av barn i behov av 

särskilt stöd, samt deras erfarenheter och förväntningar på specialpedagogens yrkesroll. De 

slutsatser vi drar är att specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner är en viktig och 

betydelsefull del av yrkesrollen för att pedagoger ska få det stöd de behöver i sitt uppdrag. 

Rollen som kvalificerad samtalspartner är även viktig för att det specialpedagogiska arbetet ska 

kunna bedrivas förebyggande och långsiktigt. När studiens resultat jämförs med nyss avslutad 

specialpedagogutbildning blir vår slutsats att rollen som kvalificerad samtalspartner bör få 
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större utrymme i specialpedagogutbildningen. Ytterligare slutsatser är att förskola och 

fritidshem bör ges större uppmärksamhet i den specialpedagogiska forskningen.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Hur det specialpedagogiska stödet ser ut i förskolor och fritidshem anser vi vara en mycket 

viktig fråga. Denna uppfattning har efter föreliggande intervjustudie blivit ännu starkare. Vi 

har gjort ett nedslag på några förskolor och fritidshem i en av Sveriges 290 kommuner. Tyvärr 

tror vi inte att just denna kommun är unik, utan vi har en känsla av att dessa verksamheter i 

allmänhet och fritidshem i synnerhet har låg prioritet i specialpedagogiska sammanhang. Dock 

minskar inte antalet barn som anses vara i behov av särskilt stöd, snarare tvärtom. Det skulle 

vara av intresse att ta reda på hur (förskole)rektorer och (för)skolchefer i olika kommuner anser 

att det specialpedagogiska stödet i förskola och fritidshem ska bedrivas. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi heter Ingalill Jerner och Anna Vetterlein. Vi studerar sista terminen på 

Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Ingalill är fritidspedagog och Anna 

är förskollärare. 

 

Vi har påbörjat vårt examensarbete. Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger i förskola och 

fritidshem uppfattar specialpedagogens yrkesroll. Eftersom vi snart är specialpedagoger ligger 

vårt intresse i att förstå vilka förväntningar som finns på specialpedagogens yrkesroll. 

 

Vår önskan är att intervjua förskollärare och fritidspedagoger. Samtalet beräknas till max. en 

timme och vi kommer att göra en ljudupptagning. Materialet kommer endast att användas i 

detta examensarbete och alla uppgifter hanteras konfidentiellt. I sammanställningen kommer 

inte någon person eller förskola/fritidshem att kunna identifieras. Det inspelade materialet 

kommer att förstöras. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att skäl 

behöver anges. 

 

Med detta brev bifogar vi intervjufrågorna. Fundera över frågorna och samtala gärna med ditt 

arbetslag. 

Finns det frågor är det bara att kontakta oss. 

Ett stort tack på förhand! 

 

Ingalill Jerner Anna Vetterlein 

xxx@xxx         xxx@xxx 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

1. Inledande frågor om utbildning, arbetsplats, yrkesverksamma år 

 

2. Vad innebär specialpedagogik i förhållande till pedagogik för dig? 

– Är det ett särskilt sätt att bedriva pedagogiskt arbete? 

– Vem ansvarar för det specialpedagogiska arbetet? 

 

3. Hur är tillgängligheten för samarbete med specialpedagog? 

– Finns det specialpedagog i arbetslaget/arbetsplatsen? 

– Centralt (t.ex. resursteam eller elevhälsa)? 

 

4. Vilka barn anser du vara ”barn i behov av särskilt stöd”? 

– Vad är det som gör att vissa barn blir ”barn i behov av särskilt stöd”? 

 

5. Vilken erfarenhet har du och ditt arbetslag av samarbete med specialpedagog? (följande tre 

exempel är hämtade från målen för specialpedagogutbildningen). 

– I egenskap av ”kvalificerad samtalspartner”? Individuellt/ I grupp? 

– Att ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behov hos 

alla barn och elever”? 

– Att ”identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer”? 

6. När du och ditt arbetslag tar kontakt med specialpedagog, vad är era förväntningar av 

specialpedagogen? 

 

7. Berätta hur du skulle vilja att samarbetet/samverkan mellan pedagoger och specialpedagog 

utformas!  

 


