
  

 

 

SPECIALPEDAGOGENS ROLL I FÖRSKOLAN 

En kvalitativ intervjustudie 
 

Kristina Strand 
 

 

 

  

HT 2018 

Examensarbete, 30 HP 

Specialpedagogprogrammet, 90 HP 

 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Pedagogik är inte att fylla ett ämbar 

- utan att tända en eld.” Herakleitos 500 fkr 

  



 2 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärares, specialpedagogers och förskolelednings 

uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan. Studien har en 

kvalitativ ansats som grund, och semistrukturerade intervjuer har genomförts med elva 

informanter i en mindre, mellansvensk kommun. Tidigare forskning visar att många barn i 

förskolan mår dåligt, har psykiska, emotionella och sociala problem. Pedagoger i förskolan 

rapporterar att de under senare decennier sett en förändring till det sämre gällande barns 

hälsa. En intressant fråga utifrån detta är vilka förväntningar som finns på specialpedagogens 

arbete och roll i förskolan. Det finns ofta ett antal specialpedagoger anställda i kommunen 

som har till uppgift att bistå flera förskolor. Resultatet visar bland annat att en av 

specialpedagogens viktigaste uppgifter är som rådgivare och bollplank till pedagoger och 

förskolechefer. En slutsats kan vara att förskolans pedagoger känner sig ensamma och utan 

pedagogisk stöttning i sitt arbete. Förskoleledning lyfter handledning som en av 

specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter, medan specialpedagoger menar att de inte får 

möjlighet att använda sin handledarkompetens. 

 

Nyckelord: Förskola, handledning, sociokulturell teori, specialpedagogik, specialpedagog 
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INLEDNING 

Specialpedagogik kan, när den är som bäst, bidra till att vidga synen på all undervisning och 

skapa förståelse för problem som uppstår i förskolan. Specialpedagogiska insatser ska ske så 

att barn blir så lite ”särskilda” som möjligt.  Detta ställer stora krav på pedagogerna när det 

gäller utformning av verksamheten (Sandberg, 2014). Lutz (2013) menar att 

specialpedagogik inte betyder en arsenal av specifika metoder, för att arbeta med barn i 

behov av särskilt stöd, utan att det handlar om förhållningssätt, bemötande, etik och en 

öppenhet för att problematisera och kritiskt granska den pedagogiska lärmiljön vi erbjuder 

barnen. 

Specialpedagogik är en relativt ny gren av pedagogiken som har hämtat kunskap och teorier 

från andra kunskapsområden såsom sociologi, pedagogik, medicinsk vetenskap, psykologi 

och filosofi (Svensson Höstfeldt, 2016). Influenser från olika teorier har haft stor betydelse 

för kunskapsbildningen inom specialpedagogikens framväxt. Persson (2007) anser att 

specialpedagogiken är ett kunskapområde inom den pedagogiska disciplinen som har till 

uppgift att stötta pedagogiken inom de områden där avvikelserna definieras och ges uttryck. 

Specialpedagogik används alltså när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 2007).  

Räcker den vanliga pedagogiken till för att ge alla barn en god start i sin utveckling och sitt 

lärande? Behövs specialpedagogiken i förskolan? Sandberg (2014) säger att den inte behövs 

om förskolan har tillräckliga resurser och tillfredsställande kunskaper för att ge alla barn det 

de behöver inom ramen för den generella verksamheten. Då behövs inga speciella insatser, 

men insatser på den generella nivån är inte alltid tillräckliga för att alla barn ska få en god 

start i livet.  Därför finns behov av specialpedagogik. Den kunskapen behövs för att alla barn 

ska få stimulans till utveckling och lärande och en trygg omsorg i förskolan. Det bästa sättet 

att ge stöd är att det på ett medvetet sätt inlemmas i den vardagliga verksamheten på 

förskolan (Sandberg, 2014). Förskolan är ofta barnets första kontakt med skolväsendet och 

till skillnad från skolan, där vissa barn med funktionshinder hänvisas till särskola, är nästan 

alla barn välkomna, oavsett vilket eventuellt funktionshinder eller behov barnet har (Lutz, 

2006).  Det innebär att verksamheten inte ska fungera för de flesta barn, utan att den ska vara 

utformad så att varje barn ges möjlighet att lyckas och nå sitt bästa jag (Palla, 2011). 

 

Förskollärare har genomgått högskoleutbildning, och därutöver fortbildning. Allt i syfte att 

bli goda pedagoger. Men deras utveckling och lärande behöver hela tiden fortgå eftersom 

deras yrkesverksamhet dagligen ställer dem inför nya utmaningar. Det uppstår nya 

situationer som måste lösas, och oavsett om man har lång eller kort tid av förskolläraryrket är 

det rimligt att få stöd i dessa utmaningar (Cederberg – Scheike, 2016). Specialpedagogens 

funktion i förskolan är en relativt ny företeelse. Både i yrkesrollen som förskollärare och som 

specialpedagogstuderande, har jag sett en otydlighet kring specialpedagogens uppdrag i 

förskolan, något som även framkommer i forskning. I takt med att jag samlat på mig nya 

kunskaper och erfarenheter, har nya tankar och frågor väckts. Jag är nyfiken på förväntningar 

från förskollärare och från förskoleledning, och vad specialpedagogerna vill fokusera på i sitt 

arbete, vad ser de som sin roll? Resultatet i min studie kan ligga till grund för diskussion 
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mellan de olika yrkesgrupperna, mot en större samsyn kring specialpedagogens roll i 

förskolan. Genom att intervjua olika professioner vill jag göra mig en bild av detta. 

Kring den specialpedagogiska yrkesrollen i förskolan och det speciella med den finns inte 

mycket forskning. Med detta som bakgrund föll det sig intressant för mig att välja detta 

område. 

 

Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att belysa förskollärares, specialpedagogers och förskolelednings 

uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan. 

 

Forskningsfrågor: 

 

 Vilken roll förväntar sig förskollärare, specialpedagoger och förskoleledning att 

specialpedagogen ska ha i förskolan? 

 Vilken utveckling av specialpedagogens arbete föreslår de olika yrkesgrupperna i 

förskolan?  

 Vilka svårigheter uppfattas när det gäller specialpedagogens arbete i förskolan? 

 

BAKGRUND 

 

I följande avsnitt kommer inledningsvis specialpedagogikens historia att beskrivas, därefter 

behandlas förskolans ansvar enligt läroplan och skollag. Avslutningsvis följer ett resonemang 

om vad specialpedagogik i förskolan är.  

Specialpedagogikens historia 

Barn i behov av särskilt stöd 

Från att tidigare ha talat om barn med behov av särskilt stöd, så säger vi numera barn i behov 

av särskilt stöd. Förändringen i språkbruket speglar en förändring i synsättet, från det 

enskilda barnet till den totala miljön som barnet befinner sig i, en miljö där pedagogen spelar 

en viktig roll. Oavsett om orsakerna är biologiska, psykologiska eller sociala så 

rekommenderas barns svårigheter i förskolan att ses som pedagogiska frågor, och därmed 

påverkningsbara genom pedagogiska insatser. Ett sådant synsätt innebär att den 

specialpedagogiska verksamheten är en integrerad del i all pedagogisk verksamhet, och 

därmed kan ingen pedagog avsäga sig ansvaret (Lärarförbundet, 2006). 

År 1951 skrev Statens offentliga utredningar:  

Förskoleåldern är i realiteten människoblivandets och personlighetsbildningens gyllene 

ålder. Under ingen period äro heller utvecklingsriskerna större. Men under ingen annan 

period äro möjligheterna större till verkligt resultatrika ingripanden, medicinskt och 

pedagogiskt, för att rätta till snedvriden utveckling, stimulera en försenad utveckling 

eller socialt anpassa individen till sin omgivning (SOU 1951:15, s.73).   
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Lutz (2013) menar att, i den här utredningen, för redan drygt 60 år sedan, fanns något nytt i 

tänkandet kring barnet och barndomen som växte fram under den perioden. I tidigare skrifter 

om verksamheter i dagens motsvarighet till förskola så var barnen i pricip helt osynliga. I 

ovan nämnda citat finns möjligen fröet till dagens samtal om det kompetenta barnet. 

Specialpedagogisk utbildning och yrkesroll 

Persson (2013) definierar specialpedagog som en lärare som har genomgått en 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning om 60 – 90 högskolepoäng efter år 1990 och som 

har avlagt specialpedagogexamen. Den första utbildningen som gav speciallärarexamen, 

bedrevs mellan 1962 och 1990. 1990 ersattes den gamla speciallärarutbildningen med en helt 

ny specialpedagogisk påbyggnadsutbildning och förlängdes då från två till tre terminer 

(Lärarförbundet, 2006). Specialpedagogens roll har förändrats under 1990-talet och 

uppdraget skiljer sig från det som speciallärarna hade (Lärarförbundet, 2006). I dag är 

specialpedagogens huvudsakliga uppgift att tillsammans med förskolans ledning och 

pedagoger arbeta för en lärande miljö där man tillgodoser behovet av differentiering och 

individualisering. Specialpedagogutbildningen är även forskningsförberedande och ger 

redskap att se förskolans arbete ur ett vetenskapligt perspektiv (Lärarförbundet, 2006). 

 

Första gången som begreppet specialpedagogik skrevs in i förskolans styrdokument var 

under 1990-talet. Till det fanns flera orsaker. Samhället hade en ekonomisk nedgång och 

förskoleverksamheten drabbades av personalnedskärningar, samtidigt genomfördes ett 

politiskt beslut från 1985 att alla barn från ett och ett halvt års ålder skulle erbjudas plats i 

förskolan. Detta innebar större barngrupper, men trots det anställdes inte fler pedagoger. Det 

resulterade i att personalomsättningen var hög och ofta med outbildade vikarier samt 

outbildade resurser för barn i behov av särskilt stöd. Socialstyrelsen uppmanade pedagogerna 

att se arbetet med de stora barngrupperna, och barnen med behov av särskilt stöd, som en 

utmaning. Pedagoger och barn reagerade med oro på denna utveckling och socialstyrelsen 

bemötte detta med att uppmana kommunerna att initiera mer utbildning och 

specialistkompetens. Nu beskrevs för första gången behov av specialpedagog i förskolan 

(Helldin & Sahlin, 2010).  

I propositionen ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” (2009/10:89), angående 

förskollärarutbildningen, lyfts specialpedagogik fram som ett av åtta områden i en gemensam 

utbildningsvetenskaplig kärna. Propositionen menar att förskolor i högre grad ska kunna 

erbjuda stöd som är anpassat efter varje barns förutsättningar. Barn kommer till förskolan 

med olika förutsättningar och behov. Varje pedagog måste uppmärksamma barn i behov av 

särskilt stöd och kunna svara för att de får rätt sorts stöd i tillräcklig omfattning. Det krävs 

dessutom att det finns förskollärare med fördjupade specialpedagogiska kunskaper (Ahlberg 

2015). 

Förskolan     

Alla barn i Sverige har rätt till pedagogisk verksamhet vare sig föräldrarna arbetar, studerar, 

är arbetslösa, föräldralediga, sjukskrivna eller asylsökande. Enligt Sandberg (2014) 

tillbringar nästan 90 % av barn i åldrarna 1-5 år en stor del av sin dag i förskolan. I regel 
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börjar barn i förskolan vid 15-18 månaders ålder. De allra flesta förskolor drivs i kommunal 

regi. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag (Sandberg, 2014). 

Lutz (2006) säger att förskolan, av tradition är vana vid att ta emot och integrera alla barn, 

oavsett ålder, bakgrund och behov, då det finns goda möjligheter i förskolans verksamhet att 

skapa inkluderande miljöer. Pedagogernas samlade kompetens och förhållningssätt till barn i 

behov av särskilt stöd har en avgörande betydelse för att identifiera problematiken och sätta 

in insatser kring det enskilda barnet på förskolan. Det är det som utgör underlaget för vilka 

andra professioner, som till exempel specialpedagog, som behövs för att stötta barnet 

(Eriksson-Gustavsson, Frykedal, Samuelsson 2016). 

Brodin och Hylander (2002) menar att som pedagog i förskolan är grunden för allt arbete att 

upprätta en ömsesidig kontakt och kommunikation med barnet. Om den saknas kommer man 

ingenstans med sitt pedagogiska uppdrag. När den finns fungerar det mesta, och det är roligt, 

och inte så svårt att vara pedagog. Brodin och Hylander anser att pedagoger i förskolan ofta 

är mycket bra på kommunikationen med barnet, och säger att den är en del av den så kallade 

tysta kunskapen. De menar vidare att en av de vanligaste frågor som pedagoger ställer är just 

kring hur de ska förhålla sig, samtidigt som de vet att ingen kan svara på hur du ska förhålla 

dig till just det här barnet. Det finns nämligen inga givna regler för förhållningssätt, utan 

varje pedagog måste hitta det som känns äkta och naturligt och som passar just detta barn i 

denna situation. Nyfikenhet är en viktig drivkraft för barns utveckling, och nyfikna barn 

behöver nyfikna vuxna (Brodin & Hylander, 2002). 

Förskolans ansvar enligt läroplanen och skollagen 

Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är de styrdokument som 

förskolans verksamhet lyder under. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Med vetenskaplig grund menas att kritiskt granska, pröva och sätta 

enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet innebär att pedagoger 

stödjer sig på de erfarenheter som under en längre tid prövats och som är granskade och 

dokumenterade (2010:800). En förutsättning för att kunna arbeta utifrån vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet är att vi är klara med grunderna till vårt handlande, till exempel på 

vilken grund man som pedagog formar sina didaktiska val, utformar stöttor i undervisningen 

(Cederberg- Scheike, 2016).  

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara trygg, rolig 

och lärorik. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna förmågor, känna sig som 

en tillgång i barngruppen och få möjlighet att övervinna svårigheter. Förskolan ska vara ett 

stöd för familjen och i samarbete med dem ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar, vilket innebär att verksamheten måste anpassas så att den passar varje 

barn i förskolan (Skolverket, 2016). I skollag och läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs att 

hänsyn ska tas till barnets förutsättningar och behov, vilket betyder att verksamheten inte kan 

utformas lika på alla förskolor, och att förskolans resurser därför inte kan fördelas likvärdigt. 

Vidare betonas att förskolan ska erbjuda varje barn en trygg miljö som ska främja och 

utmana barnen till lek och aktivitet. Alla barn har rätt att inom förskolan möta vuxna som 
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engagerar sig och ser varje enskilt barns möjligheter till utveckling. Utifrån förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) är grundtanken att barns svårigheter, i första hand, ska sökas i 

deras möte med lärandemiljön och pedagogernas förhållningssätt och bemötande, inte hos 

barnen själva.  

Det blir ibland aktuellt att, tillsammans med föräldrarna, utforma en pedagogisk kartläggning 

för barnet. Detta så att pedagogerna systematisk kan utveckla en lärandemiljö och ett 

bemötande som passar just det barnet (Skolverket, 2016). Förskolan har ett speciellt ansvar i 

samhället för att tidigt upptäcka barn med särskilda behov och förebygga så att barnen inte 

får svårigheter senare under skolåren (Skolverket, 2016). Enligt skollagen (SFS 2010:800) 

har barn rätt till förskoleplacering, utöver de lagstadgade timmarna, om de behöver särskilt 

stöd i sin utveckling. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycks förskollärarnas ansvar under specifika 

rubriker medan barnskötarnas arbete omfattas av formuleringen arbetslag. Förskolläraren ska 

bland annat ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar 

för utveckling och lärande och stimulans att använda hela sin förmåga, samt får stöd i sin 

sociala utveckling och utmaningar i sin språkutveckling. Arbetslaget ska samarbeta för att 

erbjuda barnen en god miljö och särskilt uppmärksamma de barn som behöver stöd i sin 

utveckling. Arbetslagets ansvar är också att ge stimulans och stöd till de barn som befinner 

sig i svårigheter av olika slag. I läroplanen beskrivs förskolechefens särskilda ansvar för att 

barn ska få de särskilda utmaningar, hjälp och stöd de behöver, samt att pedagogerna får den 

kompetensutveckling de är i behov av. Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, 

barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för 

att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. I 

nuläget finns inget krav på utbildad specialpedagog, eller elevhälsa i förskolan, för att möta 

målen i läroplanen.  

Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention 

Den officiella specialpedagogiska policyn för den svenska skolan och förskolan har sin grund 

i internationella konventioner och överenskommelser som Förenta Nationernas konvention 

om barns rättigheter och Salamancadeklarationen, vilka kan ses som specialpedagogikens 

ideologiska ansikte (Ahlberg, 2009). 

 

Enligt Salamancadeklarationen ska undervisning bygga på en pedagogik som är anpassad till 

alla barns förutsättningar. Salamancadeklarationen kan ses som en handlingsram för att 

kunna ge specialpedagogiska åtgärder till barn i behov av särskilt stöd. 

Salamancadeklarationen säger att förskoleverksamheten bör ses som ett prioriterat område. 

Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen, vilket innebär att förskolan ska ge plats 

för alla barn utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga 

förmågor och endast i undantagsfall skiljas från den ordinarie gruppen (Svenska 

Unescorådet, 2006).Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 

Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Den består av 54 artiklar och 

syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt samt att få komma till 
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tals. Det ska i alla åtgärder som rör barn beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Alla 

länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling 1989 – vilket är 

unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har 

ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna, och från och med 

år 2020 blir konventionen lagstadgad i Sverige. Barnkonventionen ger en definition av vilka 

rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla 

samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. 

Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och 

den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet, men ålägger samtidigt staten ansvar för att 

skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp (Unicef, 2006). 

Barnhälsa i förskolan 

Skollagens krav på elevhälsa omfattar inte förskolan, utan gäller från förskoleklass och 

uppåt.  Det finns därmed inget krav på att förskolan ska ha tillgång till läkare, sjuksköterska, 

psykolog eller kurator. Förskolechefen har däremot ansvar för att barn som behöver särskilt 

stöd får det stöd de behöver (SFS nr 2010:800). I arbetet med nya skollagen diskuterades 

frågan om att göra elevhälsa i förskolan till ett lagkrav, men regeringen avstod 

(Lärarförbundet, 2018). I propositionen står att det inte är lämpligt eller nödvändigt att ålägga 

huvudmannen ett ansvar för detta. Regeringen menar det är barnvårdscentralerna som är 

ansvariga för barnen i skolåldern. Lärarförbundet föreslår att skollagen stärks så att 

formuleringen om krav på specialpedagogisk kompetens ändras till ett krav på tillgång till 

specialpedagog eller speciallärare, och menar att det skulle betyda en ambitionshöjning för 

elevhälsoarbetet och stärka det förebyggande arbetet (Lärarförbundet, 2018). 

Tidigare specialpedagogisk forskning och annan litteratur inom ämnet 

I följande avsnitt behandlas forskning inom det specialpedagogiska fältet, specialpedagogik i 

förskolor internationellt, barn i svårigheter i förskolan, specialpedagogens arbete i förskolan, 

föräldrasamverkan i specialpedagogiskt arbete, inkludering samt handledning och 

kompetensutveckling. 

Forskning inom det specialpedagogiska fältet 

Ahlberg (2009) beskriver ett specialpedagogiskt forskningsperspektiv, som visar på den 

praktiska utformningen av det specialpedagogiska arbetet på förskolorna, och hur detta kan 

orsaka olika konsekvenser. Vidare skriver hon att en av den specialpedagogiska forskningens 

uppgifter är att beskriva barns olikheter och de pedagogiska konsekvenser som dessa 

olikheter medför.  Ahlberg (2015) menar att vilka avtryck forskningen får i förskolan, beror 

på hur man i den lokala kontexten tolkar resultaten, fyller dem med mening och översätter 

dem till handling i den egna praktiken. Ahlberg anser att för att forskningen ska fördjupas 

och breddas är det viktigt att studera specialpedagogiska frågeställningar i olika 

verksamheter. Praktiknära studier i barnens vardag, med fokus på delaktighet, 
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kommunikation och lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå är en betydelsefull väg 

till utveckling (Ahlberg, 2015). 

Under senare år har den begränsade forskningssituationen kommit att förändras något, enligt 

Lutz (2009). Dock förefaller det som om en betydande del av svensk forskning om 

specialpedagogik i förskolan även idag fokuseras runt olika funktionsnedsättningar och/eller 

kan hänföras till studier om tidig intervention (till exempel Skogman, 2004; Wetso, 2007). 

Detta visar på behovet av forskning om specialpedagogik i förskolan även utifrån andra 

perspektiv. För att nå en både djupare och bredare förståelse för specialpedagogikens och 

förskolans komplexitet i förhållande till barns identitetsskapanden och olikheter, krävs enligt 

Pallas (2011) forskning som inte förenklar och som kan öppna upp för andra tolkningar. 

Detta för att skapa en annan förståelse för vad som sker i förskolans specialpedagogiska 

sammanhang än att exempelvis undersöka hur specialpedagogik kan bli så effektiv som 

möjligt. Kunskap finns om officiella förhållningssätt till barns olikheter, men forskning 

behöver även genomlysa hur pedagoger i förskolan, i sitt vardagsarbete, formulerar sig då de 

försöker förstå och hantera barn vars beteenden förbryllar, oroar eller utmanar dem och 

verksamheten (Palla, 2011). 

I en forskningsöversikt av Rosenqvist, Persson och Emanuelsson (2001) tydliggörs bristen på 

forskning i förskolan som fokuserar på förhållanden eller problem direkt relaterade till den 

pedagogiska verksamheten. I studier som granskats på senare tid ses inte barnet som bärare 

av problemet, där har forskningen istället inriktat sig på barnets svårigheter i en 

lärandekontext, miljön där barnet vistas i. Lutz (2013) menar att den forskning som riktar sig 

mot svensk förskola har ett högt anseende internationellt. 

Specialpedagogik i förskolor internationellt 

Den specialpedagogiska forskningen i Sverige har haft stark betoning på grundskola, vilket 

inte har varit lika framträdande i till exempel Norge. Där har ofta specialpedagogiska 

forskningsprojekt inkluderat även förskolan. Eventuellt kan den skillnaden bero på hur 

förskolan är organiserad. I Norge finns en tydligare uppdelning gällande det pedagogiska 

ansvaret, vilket kan påverka den status som tillskrivs professionen. Där finns bland annat en 

pedagogiskt ansvarig på varje förskoleavdelning, vilken får ett slags kunskapsmonopol, som 

kan utgöra en grund för professionaliseringsprocesser (Lutz, 2013).  

Forskning kring specialpedagogiska frågor inom förskolan domineras av USA (Lutz, 2013). 

Mer än 50 avhandlingar med denna kombination produceras per år. I en granskning med 

svenska glasögon, av de studier som görs, kan man se att det kan vara svårt att renodlat 

placera studierna i den specialpedagogiska disciplinen. Detta då gränsdragningen gentemot 

psykiatri, psykologi och socialt arbete blir otydlig. Många av dessa undersökningar utgår från 

en specifik, diagnostiserad funktionsnedsättning och avser olika program för att arbeta med 

dessa barn. Studierna får genom detta en utvärderande karaktär och de teoretiska 

perspektiven blir smala och oproblematiserade. Även i Storbritannien görs en hel del 

undersökningar med liknande forskningsfrågor som i USA (Lutz, 2013). 
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I Finland används specialpedagogiken i förebyggande syfte, det är inbyggt i hela 

verksamheten. Ström (2018), professor i specialpedagogik vid Åbo akademi, menar att i 

Sverige tas specialundervisning in när behov uppstår. Många finländska förstaklasselever har 

fått specialpedagogiskt stöd redan i förskolan. År 2009 fick 20–25 procent av förskolebarnen 

stöd av en så kallad specialbarnträdgårdslärare, en speciallärare med inriktning mot 

förskolebarn. Genom att på ett lekfullt sätt göra övningar som exempelvis har med 

språkutveckling och social, emotionell mognad att göra, menar Ström att man kan upptäcka 

de barn som kan komma att utveckla läs- och skrivsvårigheter. För dem planeras därefter 

aktiviteter, enskilt eller i grupp.  

Med fokus på Danmark finner Rosenqvist, Persson och Emanuelsson (2001) att det är 

förvånansvärt få forskningsprojekt som har en specialpedagogisk inriktning trots att samtliga 

sex universitet i Danmark borde ha förutsättningar att bedriva sådan forskning. Författarna 

konstaterar att den specialpedagogiska forskningen oftast bedrivs av en forskare som 

använder sig av en metodologisk ansats inom ett snävt avgränsat område.  

 

Barn i svårigheter i förskolan 

Barn som växer upp i Sverige har det materiellt bättre än barn i många andra länder, men 

trots det så kommer kontinuerliga rapporter om att små barn av olika skäl far illa (Brodin, 

2011). Almqvist (2006) visar i sin avhandling att en fjärdedel av alla barn i förskolan, barn 

mellan ett och fem år, mår psykiskt dåligt med huvudvärk och magont flera dagar i veckan. 

Forskning visar att situationen ser likadan ut i andra länder (Glaser, 2002, Mudlay & 

Goddard, 2006). Pedagoger framför att det behövs mer resurser för att kunna hjälpa dessa 

barn att ge dem bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling (Brodin & Renblad, 2013). 

I en studie av Sandberg, Lillkvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund (2010) visas att 

många pedagoger på förskolor identifierar barn som de anser vara i behov av särskilt stöd. 

De ger även pedagogiskt stöd som de baserar på dessa identifieringar. Vissa av barnen är 

formellt berättigade till särskilt stöd genom att de har något funktionshinder, eller på grund 

av medicinska omständigheter. Andra barn är inte formellt identifierade, men anses av 

pedagogerna, eller föräldrarna, som utvecklingsförsenade, det vill säga barn i gråzonen. Det 

är dock inte känt vilka kriterier som pedagoger använder för att identifiera när ett barn är i 

behov av särskilt stöd. Enligt Sandberg m.fl. (2010) har tidigare forskning visat att 

utgångspunkten för dessa identifieringar ofta har varit pedagogernas egna svårigheter att 

hantera vissa barn. 

Sjömans (2018) avhandling visar att två tredjedelar, 63 %, av de barn som är i behov av 

särskilt stöd på grund av beteendesvårigheter, inte får något stöd för att fungera på ett bättre 

sätt i förskolan, vilket de har rätt till. Detta motsvarar de siffror som Skolinspektionen (2017) 

redovisat. Sjömans (2018) avhandling visar att många förskolor väntar med insatser till 

barnet är fyra, fem år, trots att pedagogerna långt tidigare har upplevt att barnets svårigheter 

påverkar vardagen. En av förklaringarna är att pedagogerna ofta saknar strategier för att ge 
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rätt typ av stöd. Studien visar att endast 4 % av pedagogerna har tillgång till extern 

handledning. Sjöman menar att ett närmare samarbete mellan habilitering, barn-och 

ungdomspsykiatrin och resursteam i kommunerna kan vara en väg att gå när man känner oro 

för ett barn. Sjöman anser att specialpedagoger borde ingå som en naturlig del i förskolans 

arbetslag för att stärka likvärdigheten. Resultatet av studien visar att när hjälp sätts in i god 

tid kan barnens svårigheter minska och inlärningen underlättas. Sjöman menar att vi behöver 

prata betydligt mer om hur vi kartlägger och identifierar barns behov av stöd. Avhandlingen 

visar vidare att miljön, samt att förstärka det som fungerar och fokusera på det positiva, har 

stor betydelse. Sjöman pekar på att det i större utsträckning bör handla om att identifiera hur 

man kan gynna barns engagemang, vilken är den positiva dragkraften.  

Palla (2011) betonar att det inte är ovanligt att man, bland pedagoger på förskolan, stöter på 

tanken att alla barn är i behov av stöd. Palla menar, att det är svårt att bortse från, att barn kan 

behöva olika former av stödjande åtgärder i den pedagogiska situationen. Att skapa en bild 

av barnets individuella möjligheter och svårigheter är viktigt för att kunna ge barnet 

utmaningar och förutsättningar för lärandet. Palla menar att problemet med att se att alla barn 

är i behov av stöd är att pedagogerna då inte utgår från barnets kompetens utan från ett 

bristperspektiv.  

Lutz (2013) anser att pedagogiska avvägningar många gånger är komplexa, och att 

pedagogik är något som bygger på kreativitet, vilket gör att det finns risker med att slå sig till 

ro och ”ha det som fungerar” som en ledstjärna i sitt arbete. Man bör ställa sig frågor som 

varför och hur pedagogiska avvägningar fungerar, för att ha som en förberedelse inför de 

gånger man kör fast i sitt arbete med barnen. I detta, menar Lutz, ligger att förstå sin 

verksamhet vetenskapligt och teoretiskt.  

Specialpedagogens arbete i förskolan 

De olika professionerna i förskolan har olika förväntningar på specialpedagogen, och 

Rosenqvist, Persson och Emanuelsson (2001) hävdar att som specialpedagog är det viktigt att 

tydligt definiera sin yrkesroll samt att arbetsgivare och arbetstagare är överens om 

arbetsbeskrivningen. Förskolechefens ledarskap, visioner och syn på barn i behov av särskilt 

stöd och inkludering, har stor betydelse. Möllås (2017) anser att kärnan är förskolechefs egen 

kunskap och kompetens om specialpedagogik, men även kunskap om specialpedagogers 

utbildning. För att specialpedagogens arbete ska bli mer likvärdigt över landet krävs större 

kompetens hos såväl förskolechefer som förskolepedagoger. Byström och Nilsson (2003) har 

i sin studie: ”Specialpedagogers verksamhet efter examen” gjort en enkätundersökning med 

259 specialpedagoger som har grundutbildning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog. 

De visar genom sin undersökning att grundutbildningen har viss betydelse, men än mer 

betydelse har lednings kunskap och inflytande, synliga och dolda maktstrukturer på den 

enskilda arbetsplatsen och kollegors förväntningar, för att lyckas med det specialpedagogiska 

arbetet. Möllås (2017) menar att forskarna sedan tidigare känt till att uppdraget som 

specialpedagog är otydligt och ofta innehåller mängder med olika arbetsuppgifter. Det 

Möllås studie tillför är att komma lite närmare vad som ligger bakom att det blir så olika 

beroende på arbetsplats. Det som krävs för ett mer likvärdigt arbete är medvetenhet samt 
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höjd kompetens hos framförallt ledning (Möllås, 2017). Lärarförbundet (2006) säger att 

specialpedagogens uppdrag är att i samarbete med förskolechefer och övriga pedagoger 

skapa en gynnsam inlärningssituation och åstadkomma en kontinuerlig utveckling inom 

verksamheten som helhet. För att uppnå detta behövs stöd från ledning. Det 

specialpedagogiska synsättet måste prägla hela förskolans verksamhet. Ansvaret för att det 

sker vilar gemensamt på förskolechef och specialpedagog. Rätten till stöd är ovillkorlig 

(Lärarförbundet, 2006). 

Det finns olika uppfattningar om specialpedagogens roll och betydelse för en inkluderande 

verksamhet inom förskolan (Rosenqvist, Persson & Emanuelsson, 2001). Forskning finns 

kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan, men det saknas kunskap om 

vilka likheter och olikheter det finns mellan förskolan och skolans tidigare år när det gäller 

specialpedagogens roll och betydelse.  

I Möllås (2017) studie framkommer att en person som är anställd som specialpedagog inte 

nödvändigtvis behöver vara utbildad till det. När specialpedagoger infördes var tanken att de 

skulle hjälpa pedagogerna att forma en undervisningsmiljö där alla barn, oavsett behov och 

förutsättningar, kan utvecklas. Möllås menar att det inte står någonstans i styrdokument vad 

en specialpedagog ska göra, det enda som finns är examensförordningen. Ett sätt för 

specialpedagogen att stärka sin legitimitet kan vara att reagera, agera och fatta beslut när 

ingen annan gör det. Byström och Nilsson (2003) beskriver att specialpedagogen behöver 

tydliggöra sin kompetens och skapa en fast yrkesidentitet. Möllås (2017) anser att det även 

kan handla om att utveckla egna strategier för att hantera sitt många gånger diffusa uppdrag, 

och det kan göras utifrån sina professionella och personliga intressen som utgångspunkt, att 

fokusera sitt arbete på något man brinner för. Ahlberg (2015) menar att de 

specialpedagogiska professionerna, specialpedagog och speciallärare, röner stort intresse i 

forskningssammanhang i Sverige. Man kan även skönja ökat intresse för hur 

specialpedagogiska praktiker organiseras, hur det direkta stödet till barnet ser ut, och vad det 

får för konsekvenser i praktiken. 

Brodins och Renblads (2013) studie ”Behövs specialpedagoger i förskolan?” visar att 

specialpedagoger upplever att deras viktigaste roll i förskolan är som handledare, rådgivare 

och bollplank till pedagogerna. Förskolans pedagoger behöver få möjlighet att ventilera, få 

bekräftelse och nya infallsvinklar. Studien visar vidare att specialpedagogens roll även är att 

få pedagogerna att öka sin förståelse för barnets behov och utveckling, samt bidra till 

kompetensutveckling 

Eriksson - Gustavsson (m.fl. 2016) säger att förskolans pedagoger har stor betydelse för hur 

barn i behov av särskilt stöd får stöd i sin vardag på förskolan. Pedagogerna handlar utifrån 

barnsyn och sina kompetenser och tar ställning till hur de ska arbeta med inkludering av alla 

barn på förskolan, det vill säga rumsligt, pedagogiskt och socialt. Pedagogers samlade 

kompetenser, kunnande och förhållningssätt till barnen har en avgörande betydelse för att 

identifiera och lösa problem, samt för att sätta in insatser kring det enskilda barnet. Det är 

också detta som utgör underlaget för vilka andra professioner, till exempel specialpedagog, 
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som behövs för att kunna möta barnet på ett tillfredsställande, engagerat och rimligt sätt. 

Enligt Persson (2007) är specialpedagogens uppgift att arbeta för att utveckla kvaliteten i 

verksamheten så att en god lärandemiljö kan erbjudas utifrån alla barns behov. Vidare skriver 

Persson att specialpedagogen förväntas att driva utvecklingsarbete för att utveckla arbetssätt, 

metoder, samt stödja pedagoger. Specialpedagogen skall kunna arbeta både med föräldrar 

och arbetslag. Bladini (2004) anser att specialpedagogens yrkesroll är otydlig i 

verksamheterna.  

Ström (2018) har i sin doktorsavhandling påvisat svårigheterna i specialpedagogernas arbete 

artikulerade som motstridiga krav och förväntningar på resultatet av deras insatser. Ström 

menar att tidigare forskning kring den specialpedagogiska yrkesrollen visar på viss otydlighet 

i det specialpedagogiska uppdraget.  

Efter att förskolan gick in under skollagen blev förskolans ansvar för barn i behov av särskilt 

stöd tydligare. Förskolan är den plats i samhället, där barnet och familjen möter den 

professionella specialpedagogiska ”blicken” för första gången. Förskolepedagogerna är den 

barnexpertgrupp som realiserar läroplanens mål. Genom deras ständiga arbete med att 

observera och dokumentera synliggörs barnens utveckling och lärande, varje barns 

lärprocess, samt att de kan identifiera arbetssättet i hur de kan utmana barnen i lärandet 

(Eriksson Gustavsson, Forslund Frykedal, Samuelsson 2016). Pedagogernas förmåga att 

förstå barnet och kunna samspela med både barnet och föräldrarna är en förutsättning för 

barnets utveckling. För att kunna se hur förskolan skapar goda förutsättningar för lärande och 

utveckling behöver förskolan använda sig av ett systematiskt kvalitetsarbete. Grunden i 

kvalitetsarbetet är att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande och ta 

tillvara deras förmågor och intressen för att möjliggöra en verksamhet som upplevs 

intressant, rolig och meningsfull. Lärmiljön i förskolan ska bidra till barnets utveckling och 

lärande (Eriksson m.fl.,2016). Barnets behov av särskilt stöd ska i första hand ske inom 

ramen för den ordinarie verksamheten. Specialpedagogisk handledning är ett exempel på 

stödinsats (Lärarförbundet, 2006). 

Föräldrasamverkan i specialpedagogiskt arbete 

Brodin och Renblad (2013) lyfter föräldrarnas viktiga roll i samarbetet med förskolans 

pedagoger och specialpedagog samt att läroplanen är ett stöd så att fokus blir på barnet. 

Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit, Järvö och Wiberg (2007) anser att alla föräldrar har stor 

betydelse för sina egna barn och att alla har resurser att förändra rådande situationer, samt att 

det är här potentialen finns i arbetet med att reducera och förebygga barns beteendeproblem. 

Nordahl, m.fl. menar vidare att de professionella måste se på föräldrarna som jämställda och 

viktiga resurspersoner i barnets utveckling, eftersom de spelar en avgörande roll för barnets 

lärande. 

Sandberg & Vourinen (2007) anser att föräldrar å ena sidan, så tidigt som möjligt, vill veta 

om barnet uppvisar några svårigheter eller problem, men att pedagoger å andra sidan 

försöker att sovra och prioritera bland de upplevda problemen. Pedagogernas förmåga att ge, 

och lyfta fram, en balanserad bild av barnets styrkor och svagheter är därför central, och 
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deras kompetens och förmåga till empati har stor betydelse i synen på barnet (Sandberg & 

Vourinen, 2007). 

Sandberg och Vuorinen (2007) säger att det är värdefullt och accepterat världen över, med 

samverkan mellan hem och förskola, och att i Sverige finns en uttalad politisk ambition att 

stärka denna samverkan. I deras studie betonar pedagoger och förskolechefer behovet av 

samverkan, men ser mer till föräldrarnas behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll.  

Det finns studier och diskussioner om samverkan mellan hem och förskola, men dessa har 

inte rönt lika stort intresse som samverkan mellan hem och skola. Detta förhållande speglas i 

den litteratur som finns inom området då den främst synliggör samverkan hem och skola. 

Den sneda intressefördelningen kan bero på att samverkan mellan hem och förskola ses för 

självklar då föräldrar och pedagoger träffas varje dag i samband med lämning och hämtning 

av barnen (Sandberg & Vuorinen, 2007).   

Inkludering 

Det finns olika tolkningar av inkludering. Nilholm och Göransson (2013) menar att det kan 

tolkas utifrån tre betydelser. Den första fokuserar på placeringen, att även barn i svårigheter 

ska finnas i den vanliga verksamheten. Den andra lägger tonvikten på individen, att varje 

barn ska trivas, ha vänner och nå verksamhetens samtliga mål. Den tredje inriktar sig på 

gemenskapen, att alla utöver detta även ska känna delaktighet i ett demokratiskt samarbete 

och i en lärande gemenskap där olikhet ses som en tillgång. 

 

En viktig faktor för en lyckad inkludering är att specialpedagoger har ett nära samarbete med 

förskoleledning och pedagoger (Eriksson, 2009). Eriksson anser att det på ledningsnivå är 

väsentligt att se till personaltäthet, resurser, barngruppens storlek, arbetslagets 

sammansättning samt betydelsen av att låta pedagogerna känna uppskattning.  Shepherd och 

Hasazi (2007) menar att en av de viktigaste faktorerna för en positiv inkludering är 

ledningens attityd och kunskap. Ahlberg (2009) säger att förskoleledningens syn på det 

specifika funktionshindret dessutom har en stor inverkan på de övriga pedagogernas 

förhållningssätt.  För att inkludering ska genomsyra förskolans verksamhet menar Egelund, 

Haug och Persson, (2006) att hela organisationen måste vara delaktiga i planering och 

reflektion över verksamheten. Det måste ges förutsättningar för reflektion och diskussion 

mellan pedagoger, specialpedagoger och ledare. De betonar att nära samarbete mellan 

pedagog, föräldrar, specialpedagog och förskolechef är en viktig förutsättning för inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd. Eriksson (2009) anser att för att lyckas skapa inkluderande 

miljöer för alla barn, där alla individer känner sig sedda, delaktiga och stimulerade, krävs ett 

medvetet arbete som i sin tur bygger på att pedagoger i arbetslagen ges tid och 

förutsättningar för detta. 

Juul och Jensen (2003) anser att förskolans flexibilitet underlättar för mötet med barn i behov 

av särskilt stöd. De påpekar dock att barnantalet i grupperna samt det pedagogiska 

förhållningssättet har stor betydelse för kvaliteten i verksamheten. Specialpedagogik är inom 

det område där Sverige och övriga Norden anses bidra med ett eget perspektiv som 
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kännetecknas av betoning på inkludering, med en relationell syn på barns avvikelser (Lutz 

2013). 

Handledning och kompetensutveckling 

Ahlberg (2015) menar att en utveckling av praktiken måste vila på såväl pedagogers egna 

erfarenhetsbaserade kunskaper som på vetenskaplig grund. När reflekterande samtal flätas 

samman med pedagogers praktik blir utveckling en del av det dagliga arbetet på förskolan. 

Reflektionens syfte är att skapa struktur och att distansera sig från gamla tankemönster och 

utveckla nya. Vid handledningssamtalen problematiseras undervisningen, vilket får till följd 

att pedagogerna vågar prova nya vägar. Samtalen kan på olika sätt ge inspiration och 

trygghet och påverka det professionella förhållningssättet (Ahlberg, 2015). 

Hannås och Hanssens (2016) studie visar att pedagoger på förskolan inte tycker att de har 

tillräckligt med specialpedagogisk fortbildning från externa fortbildare för att kunna uppnå 

en tillfredsställande kompetens. Hannås och Hanssen menar att pedagogernas känsla av att 

inte ha tillräckliga kunskaper påverkar deras tilltro till att de kan lösa sina arbetsuppgifter och 

de behöver handledning av någon med kunskap i specialpedagogik som kan höja deras 

kunskapsnivå. Eriksson (2009) säger att genom att få tid till att arbeta ihop personalgruppen, 

ge varandra stöd och arbeta mot samma kunskapssyn och barnsyn, så främjas 

förutsättningarna för ett sammansvetsat personallag.  

I Skolverkets Kvalité i förskolan (2005) betonas vikten av att arbetslagen ges tid för 

reflektion och stöd. Detta är en förutsättning för att lyckas i arbetet mot gemensamma 

värderingar och en samsyn på barnen. 

Ett fördjupande samtal, handledningssamtal, utvidgar och fördjupar tänkandet till skillnad 

från ett vanligt samtal som kan vara problemlösning och handla om att få prata av sig, få råd 

och stöd. Cederberg-Scheike (2016) menar att ett handledningssamtal ”ritar om kartan över 

terrängen” i tanke och handling, men säger att handledning tar lite tid att lära sig, att det inte 

är något ”quick fix”. När det blir bra så blir det som ett rum med högt i tak, där man kan vara 

sig själv och prova sina tankar. Det ger nya dimensioner till arbetsvardagen. Cederberg – 

Scheike anser vidare att det handlar om att stanna upp, tänka, göra synvändor och 

problematisera, med sig själv som verktyg, och att det är ett relativt nytt inslag i förskolans 

värld. En tämligen banal situation kan få en helt annan betydelse och en helt annan lösning 

efter reflektion från ett annat perspektiv eller utifrån en annan teoretisk utgångspunkt. 

Författaren anser att handledning representerar en socialkonstruktivistisk kunskapssyn och 

beroende av det system den verkar i, genom sina deltagare och genom det sammanhang den 

är tänkt att användas i. 

Sundqvist (2012) menar att det kan finnas en risk med att samtalsämnet i handledning blir för 

abstrakt och att pedagogen lämnar mötet med samma fråga som vid mötets början. Därför 

menar hon att det är viktigt att veta vad det första steget ska innebära. Sundqvist anser vidare 

att man oftast inte hittar lösningen med ett enda samtal, men riktningen bör vara tydlig efter 
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det inledande samtalet. Hon kan i sin studie se att pedagogerna ofta själva kommer på hur de 

ska hantera en situation när de får tänka högt kring de frågor som ställs. 

Sundqvist (2012) säger att specialpedagoger måste våga använda sin egen kunskap i 

handledningssituationer, samtidigt som det är vanskligt att ge råd om man inte har analyserat 

och kartlagt situationen ordentligt. Hon tror att specialpedagoger ibland aktar sig för att ge 

konkreta förslag, mycket beroende på att den reflekterande handledningstraditionen har fått 

så starkt genomslag i Norden. 

Bladini (2004) ser i sin avhandling att när specialpedagogen använder handledning som 

verktyg söker hen åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Samtalets fokus 

blir framförallt barnet och pedagogernas arbete. Specialpedagogen kan ses som expert på 

området barn i svårigheter och på den pedagogiska praktiken. När specialpedagogen 

använder sig av handledning som rum för reflektion försöker hen åstadkomma förändring 

genom att ställa frågor som stimulerar pedagogens tänkande och stödja utforskandet av hur 

problemet kan förstås. Specialpedagogen kan då ses som en expert på att föra reflekterande 

samtal med fokus på pedagogen. Specialpedagogers repertoar innehåller både förmåga att 

handleda genom att ge råd utifrån det enskilda barnet samt att stimulera pedagogerna att 

reflektera över sitt arbete (Bladini, 2004). 

Sundqvist (2012) anser att barnens tid är dyrbar och att de behöver få undervisning på rätt 

nivå, därför är det nödvändigt att pedagogernas handledande samtal leder till nya sätt att 

jobba med barnen. Langelotz (2014) menar i sin avhandling att lärare blir en bättre pedagog 

genom handledning samt att det främjar inkludering. I arbetslaget finns samlad kunskap om 

barnen och varje pedagog bidrar med pusselbitar och genom det växer barnet fram som ett 

mångfacetterat subjekt. I handledningen lär sig pedagogerna att hitta en balans där man 

värnar barnen och är ödmjuk mot kollegorna. I stället för att ifrågasätta andras sätt att 

undervisa kan man ställa varför-frågor, Varför väljer du att göra så? Ärliga och nyfikna 

frågor är till grund för goda samtal. En kritisk kollega har ett analytiskt förhållningssätt och 

är nyfiken på hur den andra personen agerar. Baksidan av handledningen kan vara att vissa 

pedagoger känner sig ifrågasatta, men handledning kan också leda till både personlig och 

profesionell utveckling och därmed bygga upp självförtroendet. Handledning tar tid och den 

tiden är jätteviktig (Langelotz, 2014).  

Björne (2012) menar att det inte räcker med kurser eller föreläsningar, nätverksträffar eller 

workshops för pedagogerna. Kunskap måste omsättas i handling, i färdigheter som kommer 

barnen till del och som gynnar organisationens mål. För att gå från kunskap till handling 

måste alla pedagoger vara engagerade i det målinriktade arbetet, ledas och handledas 

kontinuerligt, och arbeta i en kultur där en evidensbaserad praktik är en självklarhet. 

Handlingsplaner och mål måste vara tydliga, självklara redskap i vardagsarbetet.  

Studiens teoretiska ram 
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Nedan beskrivs studiens ansats utifrån teorier och perspektiv som speglar det sätt jag valt att 

se på specialpedagogens yrkesroll.  Denna studie är inspirerad av sociokulturellt perspektiv. 

En sociokulturell grundsyn har som utgångspunkt att man föds in i och utvecklas inom ramen 

för samspel med andra människor. Med detta synsätt är samspelet med omgivningen 

avgörande för utveckling och lärande. Det är därmed lika viktigt att ha mål för omgivningen 

som för barnet (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij (Strandberg, 2018) är en teoretiker som har haft stor betydelse för forskningen 

kring lärande och utveckling. Hans grundläggande tanke är att lärande är en funktion av 

interaktion med andra. Han menar att genom delaktighet i kunskaper lär sig barnen att 

kommunicera och förstå världen och att följden blir att lärande och utveckling kommer att 

fungera som sociokulturella företeelser (Vygotskij, 1999).  

Säljö (2014) anser att kommunikation är ett av de viktigaste begreppen i det sociokulturella 

perspektivet tillsammans med interaktion, samspel, inkludering och ur ett sociokulturellt 

perspektiv lär sig barnet redan från början utifrån det sociala samspel som de vuxna 

uppmuntrar. Även Dysthe (2003) lyfter lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

säger att lärande har med relationer att göra; att lärande sker genom deltagande och 

deltagarnas samspel, samt att språk och kommunikation är grundläggande element i 

läroprocessen. 

Strandberg (2018) menar att många delar av den sociokulturella teorin återfinns i förskolans 

läroplan. Han säger att vi lär tillsammans, i dialog eller i samspel med någon, och att lärandet 

sker i två steg. Först genom aktivitet i gemenskap och sedan inuti oss själva genom reflektion 

eller dialog med oss själva, där vi kopplar den nya kunskapen till våra erfarenheter. 

Strandberg (2006) har konstruerat en lathund inspirerad av Vygotskij, som en övergripande 

modell för att utveckla lärande samspel. Han menar att vi ska söka upp spännande 

interaktioner och involvera oss i dem. Inte vara passiv utan fråga det vi behöver fråga om. 

Säga hur vi själva tänker och vara öppen för andras bidrag. 

Lutz (2006) menar att det alltid finns barn som pedagoger finner oro för och ett mindre antal 

barn som bedöms ha behov av särskilt stöd. De referensramar som används för denna 

definition är starkt beroende av den miljö som pedagoger och barnet befinner sig i. 

Ekonomiska nedskärningar har medfört ett ökat tryck att skilja ut enskilda barn för att frigöra 

resurser och detta gör att problemet läggs på barnet. Lutz (2006) menar att förskolan under 

en förhållandevis lång period haft en verksamhet där barn med olika bakgrund inkluderas i 

verksamheten. Lutz (2006) anser att specialpedagogik i Sverige betonar inkludering och 

kännetecknas av en relationell syn på barns avvikelser, det vill säga att svårigheter 

uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet bär med sig.  

METOD 
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I detta avsnitt beskrivs och motiveras den forskningsmetod som använts. Här återfinns 

resonemang kring urval, beskrivning av genomförande med datainsamlingsmetod och 

bearbetning. Här redogörs även för etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. 

 

Metodval 

För insamling av material valde jag en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att jag försöker få en djupare insikt i det som avses undersökas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) och Bryman (2008) att uppnå en förståelse för informantens värld utifrån 

dennes perspektiv. I detta fall är kärnan upplevelser och erfarenheter hos förskollärare, 

specialpedagoger, förskolechefer samt verksamhetschef. I en fallstudie används intervjuer 

ofta som ett tillvägagångssätt för att koncentrera sig på ett speciellt fokusområde (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att få ett rikt underlag, använder jag i denna studie, både enskilda 

intervjuer och en gruppintervju. I avsnittet undersökningsmetod redogör jag för 

tillvägagångssättet.  

 

Urval 

Utskick gjordes till alla fem förskolechefer, förskolans verksamhetschef, två 

specialpedagoger samt fem förskollärare i undersökt kommun. Samtliga informanter har 

relevant koppling till forskningsstudien och valdes på grund av deras kunskap inom området. 

Urvalet av förskoleinformanter gjordes på inrådan av verksamhetschefen, vilken föreslog en 

fördelning utifrån geografiskt område, samt fördelat från enavdelnings – och 

fleravdelningsförskolor. Enligt Bryman (2008) är ett målinriktat urval en vanlig strategi för 

att metodiskt välja ut informanter, så att urvalet är relevant utifrån de aktuella 

forskningsfrågorna. Av fem förskolechefer svarade tre att de ville delta. Av de åtta övriga 

informanterna tackade samtliga tillfrågade ja till deltagande.  

 

Antalet informanter avgörs enligt Kvale och Brinkmann (2014) av vilket syfte studien har. I 

detta fall var syftet att få förståelse för flera informanters uppfattningar och förväntningar. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det lätt att planera för ett för stort antal intervjuer, vilket 

i slutändan kan bli en svårhanterlig mängd information. Intervjuer kan även göras tills 

forskaren anser att ingen ny kunskap tillkommer. I denna studie begränsades informanterna 

på grund av begränsad tidsåtgång. Empiri till denna fallstudie har inhämtats från sammanlagt 

elva informanter, där nio enskilda intervjuer och en gruppintervju genomförts. Studien fick 

gott tillträde till forskningsfältet genom förskoleledningens positiva inställning. Bryman 

(2008) menar att det är av vikt att ha tillgång till nyckelinformanter, så kallade grindvakter, 

som kan bana väg för forskaren. 

Den kommun som studien är genomförd i är en mindre glesbygdskommun i mellansverige. I 

kommunen finns 45 förskoleavdelningar fördelade på 22 förskolor. Förskolorna är indelade i 

fem områden med varsin förskolechef och med en övergripande verksamhetschef. I den 

kommun jag har valt att studera finns sedan ett halvt år tillbaka, 150 % specialpedagogisk 
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resurs, som bistår kommunens alla förskolor, 45 avdelningar. Innan dess fanns en 

specialpedagog anställd på halvtids tjänstgöring. 

Etiska överväganden 

Genom hela arbetet har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska råd beaktats och jag har 

fortlöpande funderat kring etiska frågor. 

Informationskravet togs i beaktande genom att informanterna informerades om att studien 

kommer att publiceras på Umeå universitets databas Diva.  

Samtyckeskravet har beaktats genom att informanten samtyckt till att delta och att denne blev 

informerad om sina rättigheter. Varje informant delgavs information genom 

informationsbrev (bilaga 1), samt muntligt vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att informanten garanterats att, i studien, förbli helt 

anonym samt att inga uppgifter lämnas ut om identitet. Jag har garanterat att det är endast jag 

som lyssnar till intervjuerna och läser transkribering av intervju. Jag har valt att benämna 

förskoleledningen som L1, L2, L3 och L4 efter citaten. Specialpedagogerna som citerats i 

resultatetdelen benämns SP1 och SP2. Förskollärarna som citeras har jag valt att benämna 

F1, F2, F3, F4 och F5. 

Nyttjandekravet har beaktats genom att informanten delgavs information om att de uppgifter 

som samlas in inte kommer att användas i annat syfte än i den tilltänkta studien 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

En intervju kan väcka många tankar hos informanten, såväl obehagliga som behagliga 

föreställningar kan dyka upp. Även om det sällan händer, måste intervjuaren vara beredd på 

att ta hand om och klara besvärliga situationer, och ha kvalifikationer därtill. Intervjuaren får 

inte vara rädd för att informanten, eller intervjuaren själv, kan börja gråta, oavsett om det är 

kopplat till sorg eller glädje (Trost, 2010). Jag var förberedd och inställd på att frustration 

och kritik skulle komma fram under intervjuerna. Jag är, utifrån min yrkesroll, van att vara 

samtalsledare och kände mig trygg med att kunna hantera det som eventuellt skulle komma 

upp. 

Genomförande  

En muntlig förfrågan gick ut till ansvariga chefer om tillåtelse att intervjua dels dem själva, 

dels förskollärare och specialpedagoger. Efter det skickades informationsbrevet ut till 

samtliga. Där delgavs information om studiens syfte samt en förfrågan om intervju (Se bilaga 

1). Informanterna fick förslag på lokal för intervju och de flesta valde att bli intervjuade på 

sin egen arbetsplats. Som alternativ lades förslag om att träffas i mitt arbetsrum. Två av 

intervjuerna skedde där, utifrån informanternas önskemål. Trost (2010) menar att informanter 

kan känna sig i ett underläge om intervju sker i intervjuarens arbetsrum. För att detta inte 

skulle ske, tänkte jag på att vi, som vid övriga intervjuer, satt jämbördigt och bekvämt vid ett 

mindre bord. Informanten erbjöds kaffe eller annan dryck. En intervju förlades i 
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informantens hem, utifrån dennes förslag. Samtliga intervjuer genomfördes under hösten 

2018. 

 

Enligt Bryman (2008), Kvale och Brinkmann (2014) samt Trost (2010) är det av yttersta vikt 

att både ha bra inspelningsteknik, se till att informanterna känner sig trygga utan risk för 

avbrott, samt att de slipper oroa sig för att någon hör vad de säger. Lokalen i pedagogernas 

verksamhet uppfyllde dessa kriterier. Genom att vi satt i ett rum där vi kunde prata ostört 

utan risk för att någon skulle behöva tillträde till rummet under tiden som intervjuerna 

pågick. Vid ett tillfälle sökte dock två barn upp pedagogen för att få hjälp att hitta en vante, 

trots att andra pedagoger fanns att tillgå. Vi avbröt inspelningen, pedagogen tog sig tid att 

prata med barnen, och vi kunde sedan återuppta intervjun igen. 

 

Varje informant fick ta del av frågorna i förväg, för att ha möjlighet att tänka igenom svaren i 

lugn och ro. Informanterna hade intervjuguiden tillgänglig under intervjun. Vetenskapsrådets 

(2017) forskningsetiska principer förtydligades. Ett öppet samtalsklimat eftersträvades 

genom att intervjuerna påbörjades med enklare inledande frågor för att få informanterna att 

känna sig bekväma, vilket både Bryman (2008) och Trost (2010) påpekar som viktigt. Under 

intervjun ställdes kompletterande frågor för fördjupning av informationen. Jag var delaktig i 

samtalet genom att visa mig intresserad, bekräfta informanten, sammanfatta och ställa 

följdfrågor för att få tydligare svar (Bryman, 2008).  

 

Alla informanter godkände att intervjun spelades in via mobiltelefon och att eventuella 

stödanteckningar fördes under tiden. Inspelning motiverades med syfte att bäst kunna 

analysera den transkriberade texten och på så sätt undvika att personliga åsikter färgar av sig, 

för att kunna göra efterlyssningar, samt för att ge informanten ett större utrymme och för att 

själv kunna vara mer närvarande i samtalsflödet. Jag gjorde korta anteckningar för att komma 

ihåg nyanser i intervjun, såsom blickar, gester (Trost, 2010, Bryman, 2008). Samtliga 

intervjuer pågick mellan 40 minuter och en timme.  Efter intervjun tackades varje informant, 

med en liten gåva, för deltagandet och för sin vilja att dela med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter.  

 

Intervjuerna transkriberades så snart som var möjligt, vilket Bryman (2008) rekommenderar. 

Transkriberingen genomfördes med att korta sekvenser av intervjun spelades upp, och 

anteckningar fördes sedan ordagrant i dator. Längre tystnader markerades med punkter och  

det som inte ansågs relevant för studien markerades med ett tidsintervall. Markeringar 

gjordes för att skilja på vem som sade vad. Vid transkriberingen av gruppintervjun fanns 

problem att urskilja rösterna. Jag hade vid vissa tillfällen svårt att skilja på min egen röst och 

den ena informantens röst. Jag fick lyssna en extra gång på denna intervju för att vara säker 

och i och med att transkribering skedde i nära tid, mindes jag vem som sagt vad. 

 

 

Datainsamlingsmetod 
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En av intervjuerna förlades som en gruppintervju utifrån önskemål av informanterna, övriga 

nio intervjuer skedde enskilt. Trost (2010) lyfter både fördelar och nackdelar med 

gruppintervju. Bland fördelarna nämns att interaktionen kan skapa en dynamik med givande 

reflektioner, vilket jag anser att det blev. Nackdelar kan vara etiska problem och språksamma 

informanter som kan dominera över de mindre talföra. Jag försökte att fördela talutrymmet 

mellan de båda informanterna, genom att ställa fler frågor till den mindre talföra 

informanten. I en enskild intervju får informanten möjlighet att uttrycka sig fritt utifrån sin 

egen tanke utan att tänka på vad andra ska tänka (Bryman, 2008). 

 

Jag har använt mig av en semi-strukturerad intervju, med en intervjuguide (bilaga 2) över 

specifika teman, men informanterna hade frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Övriga 

frågor kunde även ställas och knyta an till något som informanten sa. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) är en semistrukturerad intervju något som följer ett tema med förberedda 

öppna frågeställningar. Informanten är fri att forma svaren och jag har möjlighet att ställa 

följdfrågor för att komma åt ytterligare information till de aktuella forskningsfrågorna. Jag är 

den som styr intervjun och målet är att få tillträde till informanternas erfarenheter och 

upplevelser, vilka är relevanta för forskningsintresset. Vid en kvantitativ metod skulle inte 

samma unika personliga bild av erfarenheter och upplevelser ha kommit fram. 

Informanternas perspektiv har varit utgångspunkten i studien, vilket Bryman (2008) förordar 

när det handlar om en kvalitativ studie.  

 

Bryman (2008) menar att en stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. Jag var 

lyhörd och ställde följdfrågor utifrån informanternas svar, vilket är omöjligt i en enkät 

(Bryman, 2008). Att forskningsintervjun ligger så nära vardagens samtal kan leda till 

föreställningar om att den är ganska enkel att utföra, men den enkelheten är bedräglig (Kvale, 

Brinkmann, 2014).  

 

Analysens genomförande 

Bearbetningen av det transkriberade materialet färgsorterades utifrån forskningsfrågorna, 

något Bryman (2008) förespråkar. Efter det sorterades materialet ytterligare en gång utifrån 

teman under forskningsfrågorna. Då intervjuformen varit i form av ett semistrukturerat 

samtal, har analysen varit en process där ett svar kan finnas på ett flertal ställen i intervjun. 

En kontinuerlig tillbakablick har varit viktig för ett korrekt återgivande av intervjuerna.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Jag har valt att använda mig av begreppet tillförlitlighet när jag beskriver studiens kvalitet 

och min ambition har genomgående varit att tydligt redogöra för de olika delarna i 

examensarbetets forskningsprocess. Forskningsprocessen startade med att formulera ett 

tydligt syfte och frågeställningar. Detta har bidragit till att stärka undersökningens 

tillförlitlighet. Jag gjorde en provintervju med en vän för att prova mina frågor och ha 

möjlighet att förfina och förändra mitt material. Efter två intervjuer lyfte jag bort några frågor 

då jag kände att de inte var relevanta i studien. Med fler provintervjuer hade dessa frågor 

kunnat lyfts bort redan från början. Intervjuerna transkriberades inom två dagar för att jag 
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skulle ha dem i färskt minne.  Detta bidrar till god tillförlitlighet. Då jag har en bakgrund som 

förskollärare, har jag god inblick i hur arbetet fungerar i den kommunala förskolans 

verksamhet. Jag har försökt att inte låta förförståelse styra mina intressen i studien, men jag 

är medveten om att det finns en risk att det speglas i resultatet. Jag har valt en kvalitativ 

metod och undersökningens syfte är att belysa informanternas uppfattning av 

specialpedagogens roll. Studien har en variation av informanter, och kan ge en bred bild av 

specialpedagogens roll i förskolan, vilket styrker tillförlitligheten (Bryman, 2008). 

 

RESULTAT 

 

Förskoleinformanterna benämns förskollärare i resultatdelen. Övriga förskollärare, 

barnskötare, outbildade i verksamheten, som indirekt omnämns i intervjuerna, benämns 

pedagoger. Förskoleinformanterna benämns F1, F2, F3, F4, F5 efter citaten.  

Verksamhetschef och förskolechefer benämns förskoleledare eller ledare i resultatdelen och 

L1, L2, L3, L4 efter citaten. Specialpedagoger benämns SP1 och SP2 efter citaten. 

 

Presentation av informanter 

Förskoleledning: Verksamhetschef och tre förskolechefer. Alla har pedagogisk 

högskoleutbildning. De har arbetat som chef inom förskolans verksamhet mellan 1,5 och åtta 

år. Två av dem har gått rektorsutbildning. Verksamhetschefen leder kommunens alla 

förskolor, förskolecheferna representerar tre av kommunens fem förskoleområden. 

 

Förskollärare: Fem förskollärare examinerade mellan år 1982 och 2012. De arbetar vid 

enavdelnings - och fleravdelningsförskolor, i tätort och i landsbygd. 

 

Specialpedagoger: Två specialpedagoger examinerade mellan 2001 och 2018. Båda med 

förskollärarutbildning som grund. 

 

Förskollärare 

Specialpedagogens roll i förskolan enligt förskollärarna 

Förskollärarna anser att stöttning och vägledning är specialpedagogens viktigaste roll. 

Pedagogerna behöver stöd i sitt arbete så att de i sin tur kan stötta barnen. Förskollärarna 

menar att när det har fungerat som bäst har specialpedagog kommit och hälsat på i förskolan, 

samtalat med pedagogerna om vad de vill ha hjälp med, och utifrån det bidragit med feed-

back. 

Att få stöttning och vägledning är superviktigt! Att få stöd och hjälp, uppmuntran, att 

få det där lilla, det här har du gjort bra, nu verkar vi vara på rätt linje, och om det inte 

funkar, ta det lugnt, ha inte så höga krav, det tror jag är jätteviktigt. Positiv feed-back 

behöver man också, för det får man väldigt lite. (F3) 

 



 25 

Förskollärarna säger att de kan känna sig väldigt ensamma ibland, särskilt i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd. Då är det otroligt viktigt med tillgång till en specialpedagog, att ha 

någon att bolla med, någon som hälsar på och ger stöd i det pedagogiska förhållningssättet. 

En av förskollärarna berättar om ett läsår då de hade en riktigt tuff arbetssituation, och menar 

att om de hade haft någon att prata med då, så hade barn och pedagoger inte behövt må så 

dåligt, och hamnat i sådan djup svacka. Om de hade haft tillgång till handledningssamtal med 

specialpedagog hade pedagogerna fått prata av sig och kunnat fokusera mer på det positiva i 

verksamheten. Nu upplevde de istället uteblivet stöd, mindre och mindre kontakt med 

specialpedagog, och problemet växte. Förskolläraren menar att specialpedagogen borde ha 

hjälpt dem att söka annat stöd om specialpedagogen själv inte hade den kompetensen.  

 

Man vill bli lyssnad på och få förståelse för sin problematik. Jag köper att en chef eller 

specialpedagog inte kan ställa upp på allt, men vi måste få bli lyssnad på och få små 

verktyg. Vi behöver uppmuntran, att få det där lilla, få höra att det här har jag gjort bra, 

nu verkar vi vara på rätt linje, och om det inte funkar så behöver vi stöttning i att ta det 

lugnt och inte ha så höga krav. (F5) 

 

Det är viktigt att känna att även specialpedagogen tar kontakt, menar förskollärarna.  Det 

räcker att de skickar ett mail och frågar hur det har gått med det som samtalades kring senast, 

att inte bli lämnad själv och menar att de behöver känna att de har någon att vända sig till. 

Specialpedagogen bör vara lyhörd och lyssna.  

 

Specialpedagogerna behöver vara lite extra lyhörda för vad de egentligen behöver de 

här pedagogerna som skriker på hjälp, för ibland kanske vi bara behöver någon som 

klappar oss på axeln och säger att vi gör rätt. (F4) 

 

Flera förskollärare säger att det är relevant att specialpedagogen är utbildad inom 

specialpedagogik, men även har förskollärarutbildning som grund, samt egen erfarenhet av 

att arbeta i förskola. Då finns en realistisk bild av verkligheten, man vet hur det kan vara. 

Annars finns ingen förankring och tipsen som lämnas kanske inte alls fungerar. En 

förskollärare berättar om ett tillfälle då arbetslaget hade stort stöd av en specialpedagog, som 

hade just förskollärarutbildning som grund. Verksamheten fungerade inte och 

specialpedagogen tipsade om att pedagogerna kanske skulle byta pedagogik. Förskolläraren 

menar att det var som att slå undan benen på dem genom att föreslå det, men de kände 

förtroende för specialpedagogen och tog till sig förslaget och bytte fokus, och sedan den 

dagen har de bara jobbat med barnens styrkor och förmågor. Specialpedagogen blev sedan 

som deras mentor som de kunde prata pedagogiskt förhållningssätt med och få pedagogiska 

tips. 

 

Föräldrastöd är en viktig roll, menar alla förskollärare. Det är en trygghet att ha med 

specialpedagog i svåra föräldrasamtal, samtal som kan vara ganska jobbiga, både för 

föräldrar och för pedagoger, anser förskollärarna. Då känns det skönt att ha med en 

specialpedagog som har mer kunskap. Föräldrarna vet att det är en person som har extra 

kompetens och då kan det ge en styrka i samtalet. Det blir heller inte lika laddat när 
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specialpedagogen lyfter saker, eftersom de inte har den dagliga kontakten med föräldrarna. 

Specialpedagogen kan vara mer rak och säga att så här måste vi göra, det växer inte bort. 

Föräldrar kan behöva lite stöd och tips, säger en förskollärare. Kanske tips på hur de kan 

tänka hemma, vissa barn behöver till exempel mer tydlighet. Förskollärarna anser att de 

själva också kan bidra med kunskap, men ibland behöver specialpedagogen förstärka det som 

redan har sagts, och komma med några nya idéer. Det är även önskvärt att ha med 

specialpedagog på föräldramöten.  

 

En förskollärare berättar om ett tillfälle för några år sedan, när arbetslaget fick stöd av 

specialpedagog kring ett barn som väckte funderingar. De fick rådet att använda mycket 

positiv förstärkning till barnet och att inte nämna barnets namn vid negativa situationer. De 

fick även hjälp att skriva anteckningar inför utvecklingssamtalet, de fokuserade på det 

positiva och bestämde att de bara skulle berätta det negativa som var riktigt allvarligt. Det 

var jätteskönt med det stödet, menar förskolläraren. Specialpedagogen var med i 

utvecklingssamtalet med föräldrarna, och då var också hela personallaget med. 

Specialpedagogen var pedagogernas röst för att det inte skulle bli så negativt och det 

fungerade jättebra. Alla kände sig nöjda när samtalet var slut, och i dag har pedagogerna en 

fin relation med föräldrarna.  

 

Specialpedagog har mest haft en konsulterande roll anser en av förskollärarna och menar att 

specialpedagogen brukar komma och titta till i verksamheten när pedagogerna säger att de 

vill ha hjälp med ett barn. Önskan från förskollärarna finns att specialpedagogerna skulle 

komma och vara med ännu mer och se de här barnen som pedagogerna pratar om. De säger 

att det skulle vara skönt om de bara kom någon timme då och då och kan vara med i naturliga 

sammanhang. De menar att specialpedagogen då skulle kunna se pedagogernas 

förhållningssätt och utifrån det ge tips på vad de kan tänka på och hjälpa till att stärka det 

som fungerar bra. Specialpedagog kan till exempel komma och observera och 

uppmärksamma pedagogerna på hur de kan utveckla förskolans lärmiljöer. De säger att de 

ibland själva lyckas förändra så att det blir bättre, men ibland kör de fast, och då kan ett 

samtal med specialpedagog hjälpa till att komma vidare. Vid vissa tillfällen kanske de bara 

skulle behöva bekräftelse på att de gör rätt. 

 

Det finns absolut behov av specialpedagog i förskolan, menar förskollärarinformanterna, 

behovet är både förebyggande och hälsofrämjande. Specialpedagogens roll är ännu viktigare 

i dag då många outbildade arbetar inom förskolan. De anser att det har varit brist på stöd 

under den tid som det endast har funnits en specialpedagog på halvtid.  

 

Behovet är egentligen jättestort. Vi har inte sett det som en möjlighet, vi har tänkt bort 

det, men nu känns det som om det blir nåt nytt igen. Viktigt att någon kan se med nya 

ögon ibland. Ibland ser vi vad barn är, inte vad den kan bli. Man tänker, varför är det 

så här? Alla barn är ju unika, och på sitt vis behöver de sin specialpedagogik, men de 

här som behöver lite extra..... (F4) 
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En förskollärare menar att specialpedagogik är det enskilda barnet i det stora sammanhanget, 

att se till alla barns behov, och kanske särskilt de som har det jättejobbigt och behöver lite 

extra. Varje barn ska få det de behöver utifrån sina behov säger förskolläraren, och anser att 

specialpedagogen kommer och hjälper till med ”topparna” som kan vara olika saker, som till 

exempel utåtagerande barn. Förskolläraren säger att pedagoger inom förskolan behöver 

coachning, de är i behov av handfast handledning av specialpedagog som kan se 

verksamheten med specialpedagogögon. 

 

Specialpedagog är en person med mer kunskap kring olika problematik, menar 

förskollärarna. Hen kan ta kontakt med olika instanser som kan leda arbetet vidare. 

Förskollärarna tycker att det är skönt att bolla med specialpedagogen som har mer kunskap 

och som kan handleda så att det blir bättre. En förskollärare säger att specialpedagogerna 

hänger med i utvecklingen och håller sig uppdaterade med den senaste forskningen, och kan 

då upplysa och ge pedagogerna ny kunskap om aktuell forskning, kring exempelvis 

lågaffektivt bemötande. Hen menar att specialpedagoger har mer kunskap kring barn som 

väcker funderingar och kan hjälpa pedagogerna att möta barnen där de är. Förskoläraren 

säger att förskolans pedagoger också kan leta forskning, men att det handlar om tid och 

intresse.  

 

Det är viktigt att ha en specialpedagog som kommer och kan se verksamheten utifrån, anser 

flera förskollärare. Förskolecheferna styrs många gånger av ekonomi, men det gör inte 

specialpedagogerna, menar en förskolläraren, och berättar att de förra året fick hjälp av 

specialpedagog att få en resursperson till verksamheten. 

 

Flera förskollärare säger att specialpedagogens roll också kan vara att tipsa om andra 

förskolors verksamhet, att kanske kunna samordna så att förskolans pedagoger kan åka och 

hälsa på varandra och utbyta tankar och idéer, se hur andra jobbar. Det vore givande och 

intressant menar förskolläraren. 

 

Att få tips om att vi kan jobba på ett annat sätt. Man blir hemmablind. Men det beror ju 

på hur mottaglig man är som pedagog. Om man inte vet hur man gör saker, kan man 

inte svara för det. I en miljö där barn och pedagoger känner sig trygga, där utvecklas 

dialogen. Man vågar säga för man vet att man blir lyssnad på. (F2) 

 

Förskollärarna menar att det är en trygghet att ha stöd av specialpedagog när det gäller att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Det kan ibland vara många kontakter runt barnet 

och specialpedagogen kan vara spindeln i nätet. 

 

Specialpedagog var med och lämnade över information när jag skulle ta över som 

resurs för ett barn. Vi var tillsammans till habiliteringen. Jag fick en bra start med tips 

och idéer, vi byggde upp en kunskapsbank kring det här barnet. Fick inte direkt fortsatt 

handledning, men hen kom och besökte oss och var med på föräldrasamtal. Jag blev 

inte lämnad för vinden. (F1) 
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Utveckling av specialpedagogens arbete enligt förskollärarna 

Förskollärarna föreslår att specialpedagog kan delta i de pedagogiska träffar som de 

regelbundet har med sin förskolechef. Som det är nu handlar träffarna mest om 

organisatoriska frågor. Där finns ett forum som skulle kunna utvecklas anser de. 

Specialpedagog skulle förslagsvis kunna delta en gång per termin och hålla i 

specialpedagogiska diskussionsfrågor. Det ska inte finnas något rätt eller fel, ingen ska känna 

att min tanke är sämre, utan det ska vara fritt fram att diskutera och samtala kring olika 

dilemman och erfarenheter. Som det är nu är det samma pedagog som går på dessa forum, 

men kanske kan olika pedagoger delta beroende på vilket ämne som ska tas upp. Ett annat 

förslag som nämns är att specialpedagogerna bestämmer en gemensam diskussionsfråga som 

pedagogerna på alla förskolor ska samtala kring under en termin. Då får alla ett samtänk, och 

det blir fler pedagogiska diskussioner bland pedagogerna, vilket är en brist i dag.  

 

Alla förskollärare önskar att specialpedagogerna kan komma och delta mer i verksamheten. 

En förskollärare säger att det skulle vara bra om specialpedagogen kunde vara med på 

arbetsplatsträffar ibland och ta de pedagogiska frågorna. Hen är ensam förskollärare på sin 

förskola och skulle vilja ha stöd i att föra de pedagogiska samtalen vidare, och få med 

kollegorna.  Hen säger att barnskötarna gör ett jättebra jobb, men att de praktiska frågorna 

ofta tar över.  Det skulle även fungera bra att specialpedagogen kommer och är med på 

reflektionstiden ibland. 

 

Tänk om vi hade en specialpedagog på varje stuga! Åtminstone en i varje område. Då 

skulle den specialpedagogen ha mer koll på oss pedagoger och på barngrupperna. Då 

skulle hon kunna komma och se oss lite oftare plus att vi skulle känna personen mer. 

Det skulle kännas mer naturligt när någon kommer. Tänk dej vilken dröm! Åtminstone 

varannan månad hade varit trevligt, och kanske bara komma och vara med. (F4) 

 

Alla förskollärare är positiva till ett utökat barnhälsoteam. De säger att de inte har tänkt på 

det tidigare, men att det låter väldigt bra. De tror att alla pedagoger inom kommunen skulle 

tycka att det vore ett bra arbetssätt, för ju fler man har att bolla med, ju bättre. Det skulle ge 

barnen de bästa förutsättningarna inför skolstart. 

 

Det skulle vara väldigt bra, för ibland har man ju frågor själv. Till exempel när vi har 

barn med allergi, cystisk fibros. Man kan ju få mer information och stöd i ett team. Det 

är en otroligt viktig bit, för mår man inte bra så växer du ju inte och utvecklas. 

Föräldrarna kan ha svårt att förmedla ibland. (F2) 

 

Sammanfattningsvis önskar alla förskollärare att specialpedagogerna ska ha möjlighet att 

vara ute mer i verksamheten. Att hjälpa pedagogerna att se möjligheter, att vara deras 

bollplank, och inte bara vid problem. Utan att bara få prata och få syn på sin egen 

verksamhet. De menar att mycket kan rulla på utan möjlighet till reflektion. De önskar även 

att få prata pedagogik med pedagoger på andra förskolor. Det vore utvecklande i yrkesrollen. 

En förskollärare säger, att bara att ha fått chans att delta i den här studien har gett mycket. 
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Om jag fick önska så skulle det finnas tillräckligt med resurser så att vi kunde ha 

regelbundna besök av specialpedagog. Då blir det lättare att se vad vi vill ha hjälp 

med. Det är en kvalitetshöjning i personallaget att ha tillgång till specialpedagog. (F1) 

 

Svårigheter gällande specialpedagogens arbete i förskolan enligt förskollärarna 

Ett hinder, menar förskollärarna, är att specialpedagogerna har ett stort upptagningsområde. 

Det kan ta lite tid innan pedagogerna får möjlighet att träffa dem.  

 

Ibland blir man nästan desperat för att vi inte vet vad vi ska göra. Det är ju så att man 

är närmast sig själv, man ser sina behov först, men vi förstår ju att det finns de som har 

det ännu jobbigare. (F4) 

 

De senaste åren upplever några av förskollärarna att de inte har haft något pedagogiskt 

ledarskap, ingen har ifrågasatt vilken tanke som funnits bakom verksamheten och varför de 

jobbar på ett visst sätt. De menar att de verkligen behöver det för det är ett krävande arbete 

att vara pedagog.  

 

En av specialpedagogerna vi har haft kontakt med tittade väldigt sällan på barnen. Kan 

man vara vägledande utan att titta på barnen? Nä det blir inget direkt stöd. Jag tror inte 

att det handlade om att spara tid. Nä vet du, jag tror inte det. Specialpedagogik handlar 

om personkemi. Till slut krockade vi. (F4) 

 

Förskollärarna upplever att under den tid som kommunen haft brist på specialpedagog så har 

stort fokus från specialpedagog varit på språk, som en talpedagog. Förskollärarna har upplevt 

större behov av att få handledning kring bemötande och förhållningssätt gentemot barn som 

är utåtagerande, har koncentrationssvårigheter. 

 

Någon gång har jag inte fått den hjälp jag velat ha, jag har inte blivit lyssnad på. Det är 

nog förväntningarna som inte stämt. Vi kanske inte ha varit tydliga nog med vad vi 

velat ha hjälp med. Specialpedagogen ska kunna ge raka och tydliga svar, inte fråga 

oss vad vi tycker. Jag har valt att ta kontakt för att få råd och stöd. (F1) 

 

Förskollärarna har saknat att specialpedagogerna jobbar i team och tar hjälp av varandra. De 

kan ha olika kunskap inom olika områden, och bör då samarbeta för största möjliga 

kompetens.  

Önskningar från förskollärarna kring specialpedagogens roll 

Här sammanfattar jag önskningar från förskollärarna i ett antal punkter. 

 Stöd och vägledning så att förskollärarna kan stötta barnen 

 Kunskap om aktuell forskning 

 Feed-Back 

 Någon att bolla med, ett bollplank 

 Besök av specialpedagog i verksamheten mer ofta 

 Bli lyssnad på, lyhörd specialpedagog 
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 Få uppmuntran 

 Att specialpedagogen har förskollärarutbildning som grund 

 Få pedagogiska tips 

 Specialpedagog med på föräldramöten och föräldrasamtal 

 Få bekräftelse 

 Att specialpedagogen arbetar förebyggande 

 Ser med nya ögon, specialpedagogögon 

 Få tips om andra förskolors verksamhet 

 Kontakt med habiltering 

 Leder specialpedagogiska diskussioner 

 Vara med på arbetsplatsträffar 

 

Specialpedagoger 

Specialpedagogens förväntningar på sin roll i förskolan  

Specialpedagogerna säger att en av deras roller är att komma med tips på forskningsbaserat 

material och ny litteratur till pedagogerna på förskolan och till förskolecheferna. De menar 

att dessa tips är uppskattade hos pedagogerna. De anser att det är viktigt för förskolans 

pedagoger att regelbundet få påfyllnad av kunskap. Det kan även ske via handledning, 

fortbildning eller litteratur. 

 

Specialpedagogerna är öppna för att själv ta emot tips och idéer från förskolans pedagoger. 

En specialpedagog berättar att hon tagit emot flera användbara tips från, som hen i sin tur kan 

delge andra pedagoger. Det kan till exempel handla om rörelselekar, musiklekar, boktips. 

 

Förmågan att se det positiva och att vara lösningsfokuserad är viktigt i rollen som 

specialpedagog samt att vara tydlig och att tillsammans med pedagogerna driva arbetet 

framåt. Specialpedagogen behöver vara lyhörd och empatisk och kunna se helheten.  

 

Specialpedagogik handlar om när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Vi ska se 

möjligheterna och bygga på styrkorna, på det som fungerar. Det känns inte som om vi 

kan börja någon annanstans än där barnet är just nu. (SP2) 

 

Specialpedagogerna menar att en viktig roll är att observera verksamheten och att se ur olika 

perspektiv, att se verksamheten utifrån, med andra ögon. Specialpedagog och förskolans 

pedagoger kan se ur olika synvinklar. Det är viktigt att se alla nivåer såsom organisations-, 

grupp- och individnivå. Specialpedagogerna vill gärna vara med och stötta pedagogerna i att 

se på den pedagogiska miljön. Hur ser den ut? Det är inte bara fokus på barnet, miljön är 

otroligt viktig anser de. Det är även en självklarhet att hela tiden luta sig mot styrdokumentet, 

förskolans läroplan.  

 

Att delta i den vardagliga verksamheten och få möjlighet att se pedagogernas förhållningssätt 

och förskolans miljö är ett sätt att arbeta förebyggande, menar en specialpedagog. Förskolans 
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barnhälsoteamsträffar, som sker en gång per termin, är ett sätt för specialpedagogen att 

komma in i förskolans arbete och att kunna vara behjälplig i det förebyggande arbetet. 

Utifrån dessa träffar kan stöd och samtal planeras in.  

 

Det förebyggande arbetet är viktigt. Vi ska inte komma när det brinner som 

mest, men det är ofta då förskolechefen ringer och ber oss om hjälp. 

Förskolecheferna måste inse att reflektionstid för lärande är jätteviktigt. Vad är 

ditt uppdrag? Hur ser miljön ut? Är det lustfyllt att vara här för det barnet som 

ni tycker har det jättejobbigt? (SP1) 

 

En specialpedagog betonar vikten av att jobba tillsammans, mot samma mål. Både 

specialpedagoger och pedagoger på förskolan, men även tillsammans med föräldrar och med 

förskoleledning. 

 

Tillsammansarbete, då blir det specialpedagogik. Det är jätteviktigt med 

samverkan mellan pedagoger och specialpedagoger, det blir inte 

specialpedagogik om vi inte har ett samspel. Det finns redan kunskap i 

arbetslaget, men de måste få reflektera över den kunskapen. Man kan se 

specialpedagogen som en utbildningsmöjlighet i arbetslaget.(SP1) 

 

En specialpedagog betonar att det är viktigt att även komma ihåg att stötta resurspersonerna 

som arbetar på förskolan. Att ha regelbunden kontakt även med dem och bekräfta deras 

arbete. Det kan exempelvis ske genom att vara med på deras planeringstid.  

 

Att föräldrarna ska vara med i hela processen kring sitt barn och ha inblick i verksamheten är 

en självklarhet utifrån förskolans läroplan, menar specialpedagogerna. De har då möjlighet 

att kunna ställa relevanta frågor. 

 

Det är oerhört viktigt med föräldrasamverkan. Det har jag tyckt i hela mitt 

yrkesliv. Det är inte lätt att vara förälder, och särskilt inte till barn med 

särskilda behov. Det måste vi ha förståelse för. Föräldrar kan behöva samtal där 

de får bekräftat det som de känner och oroar sig över.(SP2) 

 

När det gäller frågeställningar från pedagoger och föräldrar så handlar det ofta om barn som 

är utåtagerande, har koncentrationssvårigheter, funderingar kring tal och språk. Det är då 

nödvändigt att ha öppna kort mellan föräldrar och pedagoger om vad förskolans roll är och 

vad vi eventuellt behöver lämna vidare till andra professioner.   

 

Jag tar alltid in föräldrarna först för att få deras syn. Jag vill ha med föräldrarna 

vid ett första möte så att jag får deras kunskap om barnet. Jag berättar vad jag 

kan bistå med, och att jag eventuellt gör en screening.(SP1) 

 

I arbetet som specialpedagog ingår många varierande arbetsuppgifter. Förutom pedagogiska  

föräldrasamtal, handledning och stödjande samtal med pedagoger, stöd till resurspersoner,  
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stöd till föräldrar, så kan det handla om pedagogiska kartläggningar, stöd till förskolechefer  

och fortbildning för pedagoger. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med BVC,  

barnavårdscentralen, logoped, habilitering, BVC-psykolog, men just den kontakten var  

det mer av förr. Nu har psykologen mest kontakt med föräldrarna anser en av  

specialpedagogerna. 

Utveckling av specialpedagogens arbete i förskolan 

Det ska bli så roligt att få fler kollegor nu, menar en specialpedagog, och säger att det blir 

mycket lättare att arbeta när de är fler specialpedagoger som kan hjälpas åt och stötta 

varandra. Specialpedagogen menar att det är fantastiskt att kommunen anställt fler 

specialpedagoger som ska arbeta mot förskolan, och att det finns mycket de kan utveckla 

tillsammans. Hen anser att specialpedagogerna har en viktig roll, att det ska satsas på de 

yngre barnen och sättas in insatser i tid. 

 

BHT, barnhälsoteamet, är ett bra nätverk, men det kan vidareutvecklas, menar 

specialpedagogerna. I dag deltar förskolechef, specialpedagog och pedagog från aktuell 

förskola, och träffas en gång per termin. Fler yrkesgrupper, såsom sjuksköterska och 

psykolog från barnavårdscentralen, representant från socialtjänsten vore önskvärt att få med 

för att få en bredare bild och bas. Det blir då enklare att tillsammans se vem som ska ansvara 

för vad. Träffarna skulle förslagsvis kunna vara mer kontinuerliga än nu, kanske var tredje 

vecka. De skulle då fungera ännu mer förebyggande och kunna vara ett barnhälsocentrum. 

Pedagogerna från förskolan skulle kunna lyfta sina funderingar med ansvarig förskolechef 

som tar med frågorna till teamet. Där samtalas kring fallet, och om föräldrarna gett sitt 

godkännande så är sekretessen inte något problem, om inte, så lyfts fallet avidentifierat. 

 

Man släpper inget på dessa träffar. Det här har kommit upp och då ansvarar du för det. 

Man kopplar vidare till BVC, socionom, familjerådgivare. I andra kommuner som 

jobbar så här så har orosanmälningar minskat.(SP2) 

 

En specialpedagog säger sig vilja vara ute ännu mer i förskolans verksamhet, för att delta i 

vardagsarbetet. Att jobba närmare förskolans pedagoger och barn, lära känna dem och 

föräldrarna.  

 

Svårigheter gällande specialpedagogens roll i förskolan 

Möten och handledning bör inte ske på kvällstid, då är pedagogerna trötta. På grund av 

bristande ekonomi samt svårigheter att få tag på vikarier kan det vara svårt att få till stånd att 

förskolans hela personallag kan sitta tillsammans dagtid, där finns en utmaning.  

 

En specialpedagog menar att det vore önskvärt att förskoleledning skulle ha mer kunskap om 

specialpedagogens utbildning, innehållet i den och vilka färdigheter de besitter. Då skulle 

bättre förutsättningar kunna ges för arbetet. Specialpedagogerna vill arbeta med regelbunden 

handledning för ett lärande och förebyggande, och önskar att ledningen tänker till, prioriterar 

från organisationsnivå. Det har genom åren varit mer av fokus på stöd och råd än regelrätt 

handledning anser en av specialpedagogerna. 



 33 

 

Om du själv ska vara handledare så blir du gnisslig när du aldrig får ha. Det finns inte 

tillräckligt intresse från ledningens håll. Det är ju ledningen som ska lägga grunden, 

plattformen. Vi borde vara självskrivna på organisationsnivå. Det har varit dåligt med 

stöd från ledningshåll, men det är på gång nu.(SP1) 

 

Även som specialpedagog är det viktigt att få fortbildning och påfyllnad. Att arbeta i ett team 

och handleda varandra ger också mycket anser specialpedagogerna, men det är viktigt att 

även få extern kompetensutveckling. 

 

Jag har inte behov av att läsa mer poäng. Det räcker att få delta i utbildningar som 

presenterar den senaste vetenskapen. Det har varit min räddning att få träffa andra 

specialpedagoger från hela landet, och att få ta del av den senaste forskningen. Det har 

aldrig varit några problem att få delta i fortbildningar. Kommunen har bland annat 

kostat på mig en vidareutbildning inom handledning. En dyr kurs, men sedan har jag 

inte nyttjats som handledare. (SP1) 

 

Specialpedagogerna menar att det kan ta tid att tillsätta en resurs på förskolan eftersom det 

ska förhandlas om det, särskilt nu när det vänds på varenda krona för att få ekonomin att gå 

ihop. Pedagogerna på förskolan kan slita ont medan de väntar. 

 

Förskoleledning 

Specialpedagogens roll enligt förskoleledningen 

Förskoleledningen menar att specialpedagogens roll är rådgörande, både gentemot förskolans 

pedagoger, men även till förskolechefer. I rollen ingår att stödja både enskilda pedagoger och 

arbetslag. Specialpedagogen ska jobba förebyggande, till exempel genom att vara med i 

planeringsarbetet på förskolan. Förskoledningen säger att i rollen ingår att stödja 

pedagogerna att se på sitt arbetssätt, hur jobbar vi, vilken struktur har vi? Dessutom att stötta 

pedagogerna att anpassa miljöer i förskolan. Det finns stora förväntningar på 

specialpedagogens roll från förskolans pedagoger, menar förskoleledningen och säger att det 

finns ett stort behov av att bolla tankar och idéer.  

 

Pedagogerna tror inte längre att specialpedagogen kommer med trollspö, men det kan 

leva kvar hos föräldrarna. Viktigt att vi förskolechefer pratar om det, om 

specialpedagogens roll. Specialpedagogernas roll är att tänka nytt, vända och vrida på 

det vi har. Vi lägger grunden tillsammans.(L1) 

 

Förskoleledarna är överens om att specialpedagogisk utbildning är självklart för en 

specialpedagog. Det är en stor fördel att specialpedagogen har förskollärarutbildning som 

grund, vilket gör att kunskapen är förankrad i verkligheten och specialpedagogen vet vad hen 

pratar om. Det ger större acceptans hos pedagogerna än om hen kommer från grundskolan. 

Det känns som en kollega, någon som kan förskolans språk, och det blir lättare att vinna 

förtroende. Specialpedagogen behöver personliga egenskaper såsom att vara social, att kunna 

erövra sin roll, att själv kunna skapa sitt mandat i förskolans organisation, speciellt i 
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förskolans verksamhet. Hen behöver även en del ledaregenskaper, kunna kliva in och säga att 

här är jag, det här är min roll och mitt uppdrag. Det är viktigt för specialpedagogen att vinna 

förtroende och behöver kanske träffa vissa pedagoger tio gånger innan det är lägligt att 

komma med förslag på förändring. En ledare säger att precis som vi ska möta barnen så 

måste vi möta varandra där vi befinner oss. Som specialpedagog behövs stort engagemang 

och drivkraft, men framförallt kärlek till det man gör för att orka, menar en ledare och säger 

att det tar tid att förändra och det gäller att stå pall, och vara den utmanande som slår in några 

stängda dörrar.  

 

Specialpedagogens insatser behövs verkligen. Det har under lång tid varit en lucka. 

Halvtid funkar inte. Vi måste vara fler. Specialpedagog behövs i förskolan, det finns 

ingen tvekan om det.(L2) 

 

En av ledarna berättar att specialpedagogerna är uppdelade mellan förskolecheferna och 

anser att det är en förmån att ha samma specialpedagog som jobbar mot alla sina förskolor. 

Då behöver man inte börja om, menar ledaren. Specialpedagogen är ett bollplank för 

förskolecheferna och pedagogerna, bland annat när det gäller personalärenden, anser en av 

ledarna, men säger att varje förskolechef använder specialpedagogerna olika. 

Specialpedagogen har fördjupad kunskap som inte förskolechefen besitter, även om 

förskolechefen kan ha lång erfarenhet av pedagogiskt arbete. Specialpedagogen har läst 

mycket mer inom ämnet och träffar fler barn och föräldrar i behov. Specialpedagoger har 

spetskompetens utifrån forskning och vetenskap, och vet lättare än en förskolepedagog var 

kunskapen kan hittas, menar en av förskoleledarna. Det är tryggt för förskolechefen att ha 

specialpedagog att rådfråga. Specialpedagog kan ta med sig frågeställningar om om hen inte 

har svar direkt. Förskolan och arbetslaget ska kunna vända sig till specialpedagogen med sina 

funderingar. Många gånger sitter pedagogerna med egen kunskap, men vill ha bekräftelse 

och specialpedagogen kan bidra med vetenskaplig forskning, till exempel den senaste 

forskningen kring barn med autism. Specialpedagogen ska jobba brett mot pedagoger, barn 

och föräldrar, förskolechefer, BVC och Familjecentral anser en ledare och specialpedagogen 

är lite spindeln i nätet. Samverkan med ledningsgruppen är angelägen, säger en av ledarna. 

Specialpedagogen har en form av ledarroll i förskolan och är stöd för förskolechefen i vissa 

frågor, kan i en del frågeställningar ge förskolechefen perspektiv på förskolan. Det handlar 

inte om att skvallra, säger ledaren, men se att nu samtalas det mycket kring dessa frågor i 

flera förskolor. Då gäller det att gemensamt hitta en strategi runt detta och exempelvis skapa 

fortbildning runt frågan. 

 

Förskoleledarna menar att handledning för pedagogerna är viktigt, det lyfter upp arbetssätt 

och bemötande. Om pedagogerna kontinuerligt får stöttning, så kan de tänka tillbaka på 

något de pratat kring tidigare, och sedan stämma av med specialpedagog om de kan jobba på 

lika vis denna gång. Ledarna menar att specialpedagogen även kan tipsa pedagogerna om att 

ringa en annan förskola som har ett barn med liknande problematik och få kollegialt stöd 

därifrån. En av ledarna säger att pedagogerna är dåliga på att göra det, de tror inte på sin 

kunskap. 
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Många i förskolan har jobbat länge och är van vid att jobba på ett visst sätt. Svårt att anpassa 

till nya tankesätt. Litegrann tror jag att jag kommer att använda specialpedagogen till 

förskolor där det har stagnerat, där man ser att den pedagogiska utvecklingen... där man har 

ett arbetslag där man hela tiden ser det negativa. Kanske en sån enkel sak som att man inte 

har struktur i barngruppen. Det kan bero på många olika saker, men kanske specialpedagogen 

säger, tänk på det här, och vips så slår man in en öppen dörr år dem. 

 

På frågan om vilka arbetsuppgifter specialpedagogerna har, svarar en av ledarna, ”Ja allt”, 

och menar att allt ska syfta till att barnet ska nå sitt bästa jag, det vill säga att utvecklas så 

långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det kan handla mycket om övergripande, 

riktade uppdrag, såsom stöd till arbetslag kring strategier, planering och riktade insatser, men 

det är tydligt att det måste prioriteras på grund av att tiden inte räcker till. En ledare säger att 

när man ser barn som har särskilda behov så vill man lägga ned väldigt mycket tid på att 

barnet ska få stöd och hjälp, och menar att det är viktigt att jobba proaktivt. Det är även 

viktigt att stötta resurspedagogerna, så att de får fylla på sin kunskap, få möjlighet att samtala 

och få nya infallsvinklar.  

 

En av förskoleledarna menar att specialpedagogik handlar om att arbeta med BIS, barn i 

behov av särskilt stöd, och säger att pedagogerna kan behöva hjälp att göra en tankevända, 

inte att det här barnet ska in i vår verksamhet, utan att nu har vi det här barnet och hur kan vi 

i förskolan arbeta utifrån det. Specialpedagogen kan vara den som vänder på en liten sten och 

kommer med tankevändor. Pedagogerna kan ibland behöva tänka annorlunda, till exempel 

hur de tar emot barnen på morgonen, hur de arbetar med barn med funktionshinder, 

bemötandet av nyanlända barn och familjer. Förskoleledarna vill att specialpedagogerna ska 

vara ute på förskolorna och observera i verksamheten, och menar att det finns flera barn där 

förhållningssättet från pedagogerna är extra viktigt. 

 

Specialpedagogerna har ingen regelrätt arbetsbeskrivning. En av ledarna säger att hen är 

ytterst tveksam till arbetsbeskrivningar och menar att det är omodernt. Detta beroende av att 

alla behöver vara beredda att se vad som ska göras och inte sitta fast i en beskrivning. 

Specialpedagogerna jobbar på förskolechefernas uppdrag. Ledarna poängterar att de utgör ett 

arbetslag tillsammans med specialpedagogerna, men med olika roller. Kärnan i arbetet är 

dock att tydliggöra uppdragsfokus, det vill säga att förtydliga och klargöra för pedagogerna i 

förskolan vilket som är deras uppdrag utifrån läroplanen.  

 

Förskolechefer har många tankar, och så även pedagoger. Specialpedagogen är någon 

som kommer utifrån och tittar på deras agerande. Det kanske inte är något fel på 

barnet, kanske bemötandet från pedagogerna som gör att barnet agerar som det gör. 

Det är lätt att se fel på barn och föräldrar, men man ser inte sin egen del, hur man 

bemöter. Det är viktigt att normalisera barns reaktioner. De är helt rätt och står alltid 

för något. Det är inte bara en ohängd unge utan ett alldeles friskt barn som reagerar. 

(L3) 
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Flera förskoleledare menar att en del pedagoger alltid ser en extra pedagog, en resurs, som en 

lösning på problem, medan en del nöjer sig med att stöd sätts in från specialpedagog till att 

börja med. Ledarna säger att förhållningssättet och hur arbetslaget fungerar tillsammans är 

det mest viktiga. En av ledarna anser att när pedagogerna får handledning och stöttning av 

specialpedagogerna så har de med sig den kunskapen till nästa gång de har ett barn i gruppen  

 

Ledarna anser att uppföljning, utvecklingsarbete, att bidra med kunskap samt tidiga insatser 

är övriga exempel på specialpedagogens arbetsuppgifter. Tidiga insatser kan vara att delta 

från början då pedagogerna planerar sin verksamhet, menar en ledare och anser att tidiga 

insatser är ett av det viktigaste vi gör i förskolan. 

 

Vi får inte vänta. Märker vi att ett barn har svårt med rumsuppfattning, motorik, 

språk.... Ju fortare man kan sätta in insatser, ju bättre är det. Att man kan få hjälp och 

stöd, både jag som chef, barnet, vårdnadshavare, pedagogerna. Specialpedagog ska 

vara stödet för att barnet ska nå sina mål. Vårdnadshavaren ska känna sig trygg och 

pedagog ska få stöd.(L3) 

 

Utveckling av specialpedagogens arbete enligt förskoleledning  

På frågan om vilka utvecklingsmöjligheter det finns kring specialpedagogens roll i förskolan, 

så ställer en ledare motfrågan: ”Ja vilka utvecklingsmöjligheter har barnen?”, och menar att 

det finns utvecklingsmöjligheter överallt, gigantiska utvecklingsmöjligheter. 

Specialpedagogens kompetens är väsentlig och behöver hela tiden utvecklas utifrån behov. 

Ledarna säger att specialpedagog inte kan ha spetskompetens inom alla områden, men där 

kan de ta hjälp av SPSM i vissa delar.  

 

Det har funnits förslag på att ha samarbete med BVC, ett teamwork kring barn som väcker 

funderingar. Det vore bra att kunna prata med BVC efter föräldrarnas tillåtelse, eftersom det 

är bra med tidiga insatser, menar en ledare. Ibland kan en problematik anas och om man kan 

ha ett teamwork utifrån barnperspektiv skulle stor del av problematiken uppmärksammas 

tidigare och desto tidigare insatser desto bättre utvecklingsmöjligheter för barnen. 

 

I de bästa av världar skulle vi ha ett team med barnpsykolog, logoped, men vi bor i en 

kommun som inte har de musklerna. Sen kan man drömma. Det finns hur mycket 

möjligheter som helst. (L1) 

 

Pedagogiskt forum, som är ett forum där förskolechef och representanter från förskolorna 

regelbundet träffas, kan utvecklas, menar en av ledarna. Hittills har pedagogerna mest varit 

mottagare av information, snarare än att vara delaktiga i dialog. En stor del av informationen 

kan läsas via mail. I det forumet vore det önskvärt att bjuda in specialpedagog som kan driva 

de pedagogiska samtalen. 

 

I organisationen tycker jag att vi är i fas ett, vi ska hitta ett arbetssätt tillsammans, 

specialpedagoger och förskolechefer. Hitta arbetsytor, hitta samma synsätt och ta till 

vara på varandras professioner. Vi måste hitta arbetsglädjen och stötta varandra att 
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utveckla pedagogerna så att de vågar tänka ur barnets perspektiv. Tycker inte att det 

finns riktiga samarbetsytor nu. Nuläget har mer att önska.(L4) 

 

Sammanfattningsvis så anser ledarna att det finns väldigt många möjligheter. Det finns 

början till nätverk, men de kan utvecklas. De behöver hitta en gemensam röd tråd i arbetet 

mellan pedagoger, förskoleledning och specialpedagoger, samt att de måste jobba 

tillsammans. En ledare säger att det finns otroligt många fördelar när de har hittat dit. 

 

Om vi kan ta bort de ekonomiska barriärerna så har vi ett mycket bra gemensamt tänk. 

Våra regelbundna möten, förskoleledning och specialpedagoger, är mycket givande. Ju 

tidigare vi sätter in insatser i förskolan ju lättare blir det för specialpedagogen att 

arbeta, istället för att komma in i slutet. Det är förkastligt.(L4) 

 

Svårigheter gällande specialpedagogens roll i förskolan enligt förskoleledning 

När det gäller svårigheter så använder ledarna hellre ordet utmaningar, men menar att 

kommunens geografiska avstånd, resurser och organisation kan sätta hinder. Kommunens 

förskolor ligger utspridda i ett geografiskt stort område och det kan ta tid att åka runt till alla, 

men ur arbetsgivarens perspektiv ska alla förskolor ha samma förutsättningar oavsett 

geografi. 

På grund av att endast tre stycken specialpedagoger jobbar mot kommunens fem 

förskolechefer finns inte möjlighet att varje förskolechef har sin egen specialpedagog och det 

kan upplevas som en utmaning. En önskan som finns är att ha fyra stycken specialpedagoger 

som arbetar i ett team tillsammans. 

 

En ledare menar att hinder sitter i vilken kultur som finns, hur man pratar, och anser att det är 

en ledarskapsfråga att samtala om hur man jobbar. Att hela tiden prata om hur vi jobbar i det 

här tillsammans. 

 

Jag är väl så att jag inte vill fokusera på hinder, jag vill se möjligheter, gör man det så 

försvinner hindren på nåt vis. Hinder uppkommer om man vill ha hinder, men det kan 

ju vara att få till handledning dagtid. Dels har jag som förskolechef ett budgetansvar 

och dels tycker jag inte att man ska ta bort ordinarie pedagoger under dagtid. För få 

specialpedagoger kan också vara ett hinder eftersom vi blir fler och fler enheter.(L4) 

 

Att det har varit brist på specialpedagoger tidigare har varit ett hinder, och då har 

specialpedagog inte kunnat vara tillräckligt närvarande. Många pedagoger är jätteduktiga, 

men behöver utvecklas, menar en av ledarna. Pedagogerna efterfrågar mer tid med 

specialpedagog. Tidigare upplevde pedagogerna inget specialpedagogiskt stöd. En av ledarna 

ger att exempel från när det var brist på specialpedagogisk resurs. På en förskola finns ett 

barn, där habiliteringen är inkopplad, och som har gått tillbaka i utvecklingen under den tid 

som pedagogerna inte har haft specialpedagogisk handledning. Nu när specialpedagog är 

inkopplad och kan ge pedagogerna stöd, har barnets utveckling börjat gå åt rätt håll igen.  
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När hon säger det på habben åt mig, att det har gått bakåt, då tänker jag att okej, det 

här är ju ett kvitto på att man inte har lagt in tidiga insatser och varför man inte gjort 

det tidigare kan man ju grubbla ihjäl sig på, men tror att det handlar om resurser. Dels 

ekonomiska, dels dialogen mellan.... samarbetsytorna, men nu känns det att nu är det 

på gång.(L4) 

 

Stora barngrupper och många yngre barn ger en tyngre arbetsbelastning för pedagogerna. En 

av ledarna menar att det inte går att ta bort hela arbetsbelastningen, men att man kan ge stöd 

och försöka att hjälpa till att se möjligheterna. Hen tror att specialpedagoger samt 

förskolechefer vill väldigt mycket och har hög ambitionsnivå, men att varken tiden eller 

ekonomin finns. En utmaning är att hitta tid för handledning. Det ger inte pedagogerna lika 

mycket att ha handledning kvällstid då de är trötta. Det finns dolda förväntningar på 

specialpedagogen hos pedagogerna anser en av ledarna. Pedagogerna vill ha stöd i sitt 

arbetssätt och hjälp att hitta arbetsglädjen igen. Det är en gemensam utmaning för 

förskolechef och specialpedagog. En förskoleledare upplever att det är fler barn med 

särskilda behov nu än får några år sedan. Det är många asylsökande familjer som har kommit 

till kommunen, och en ledare säger att det kan vara svårt för oss svenskar att förstå, och ta till 

oss, den historik de har med sig. Det kan vara barn som har traumatiska upplevelser bakom 

sig, som måste få bearbetas. Dessutom, menar ledaren, att hen är uppmärksam på den 

psykosociala arbetsmiljön för förskolans pedagoger. 

 

Jag har jobbat som chef i många verksamheter, men aldrig varit med om sådan negativ 

inställning till framtiden. Jag tänker mycket på hur vi ska hitta arbetsglädjen. Nu 

fokuserar många på det som är dåligt och vi har en ekonomi i obalans och stora 

barngrupper med mindre resurser. Det finns färre förskollärare att ta in och många 

outbildade vikarier i verksamheten. Hela den biten är negativ och det vet vi, men vi 

måste också hitta pluspoolen. Vi kan inte hitta allt på en gång utan ta små bitar i 

taget.(L4) 

ANALYS  

 

Nedan följer en ansats att analysera studien ur ett sociokulturellt perspektiv. En sociokulturell 

grundsyn har, som tidigare framgått, utgångspunkt i att utveckling sker inom ramen för 

samspel med andra människor. Med detta synsätt är samspelet med omgivningen avgörande 

för utveckling och lärande (Vygotskij, 1999). 

 

Studien visar att förskollärarna behöver stöd i sitt arbete för att i sin tur kunna stötta barnen. 

När förskollärarna söker hjälp hos specialpedagog önskar de raka och tydliga svar på sina 

frågor. De vill ha konkreta svar, ta emot kunskap. Vygotskij ansåg att genom delaktighet i 

kunskaper lär sig människor att kommunicera och förstå och att följden blir att lärande och 

utveckling kommer att fungera som sociokulturella företeelser (Strandberg, 2018). 

Förskollärarna har saknat pedagogiskt ledarskap, de senaste åren, någon som ifrågasatt deras 

tankar och görande. Frågan är om de har saknat någon som leder dem eller någon som de kan 
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diskutera pedagogik med. När det är brist på utbildning bland pedagogerna, märks det även i 

samtalen de för med varandra. Samtalen rör sig mer kring praktiska frågor än pedagogiska.  

Specialpedagogerna förespråkar tillsammansarbete, samspel mellan pedagoger, 

specialpedagoger och föräldrar. De anser även att de likaväl som de ger tips, kan ta emot tips 

från förskolans pedagoger, ett givande och tagande.  

 

I min studie framkommer, att det blir ett arbetsredskap att se hela barngruppen som en resurs 

och att utgå från varje barns styrka och förmåga. Det stöd som är bra för ett barn är oftast 

givande för hela gruppen. Vygotskij (1999) grundade tanken att lärande är en funktion av 

interaktion med andra. Specialpedagogens roll blir att stötta pedagogerna att se barnens 

styrkor och möjligheter, att utgå från det och att börja där barnen befinner sig. 

Specialpedagogik är inte att se till ett barn, utan att se till varje barns behov, att se hela 

gruppen. I studien ges exempel på ett tillfälle då pedagoger fick stöd av specialpedagog att 

ändra förhållningssätt gentemot barnen, och att de från det tillfället enbart har fokuserat på 

barnens styrkor och förmågor. Resultatet har blivit trygga barn och pedagoger. Säljö (2014) 

anser att kommunikation är ett av de viktigaste begreppen i det sociokulturella perspektivet 

tillsammans med bland annat interaktion och samspel. Även Dysthe (2003) menar att lärande 

har med relationer att göra, att lärande sker genom deltagande och deltagarnas samspel samt 

att språk och kommunikation är grundläggande element i lärprocessen. I en miljö där barn 

och pedagoger känner sig trygga utvecklas dialogen, man vågar prata för man vet att man blir 

lyssnad på.  

Förskolans läroplan är grunden i specialpedagogernas uppdrag och är bland annat tydlig med 

att föräldrarna ska ges delaktighet. Förskoleledarna betonar att specialpedagogens roll är att 

tydliggöra pedagogernas uppdragsfokus, det vill säga att klargöra och förtydliga uppdraget 

utifrån läroplanen. Strandberg (2018) anser att läroplanen är en garanti och ett löfte till 

barnen, och säger att många delar av den sociokulturella teorin återfinns i förskolans 

läroplan. 

Specialpedagogernas arbetsuppgifter består mest av råd och stöd och mindre av handledning. 

De anser dock att regelbunden handledning är betydelsefullt för lärande och förebyggande. 

Förskoleledningen nämner handledning som en av specialpedagogernas viktigaste uppgifter, 

men menar att det svårt att möjliggöra handledning på dagtid. Enligt Strandberg (2018) lär vi 

oss tillsammans, i dialog eller i samspel med någon, och lärandet sker i två steg. Först genom 

aktivitet i gemenskap och sedan inuti oss själva genom reflektion eller dialog med oss själva, 

där vi kopplar den nya kunskapen till våra erfarenheter. Förskollärarna efterfrågar råd och 

stöd, men nämner ytterst lite om just handledning. Min tanke utifrån det är att förskollärarna 

inte är vana att få handledning och därför inte vet vad de ska efterfråga. Förskollärarna 

framför önskemål om att en specialpedagog, med kompetens från förskolans verksamhet, ska 

närvara i deras pedagogiska forum. Specialpedagogens roll där ska vara att lyfta pedagogiska 

frågor att samtala kring, och där ingen ska känna att deras tankar är fel. En av ledarna 

kommer med likartat förslag, och vill gärna ha stöd av specialpedagog att driva de 

pedagogiska frågorna. Ledaren menar även att det är av vikt att hitta samarbetsytor, att arbeta 

tillsammans och att ta till vara varandras professioner. En förskollärare nämner även ett 
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förslag om att specialpedagogerna gemensamt föreslår en pedagogisk fråga per termin, som 

varje förskolas pedagoger kan samtala kring, och det kan då ge ett samtänk över hela 

kommunen. 

Förskollärarna önskar besöka andra förskolor och kollegor i kommunen, för att utbyta tips 

kring verksamheten. Flera förskollärare saknar att prata pedagogik med varandra och med 

pedagoger på andra förskolor, vilket de menar är utvecklande i yrkesrollen. Strandberg 

(2006) har konstruerat en lathund inspirerad av Vygotskij, som en övergripande modell för 

att utveckla lärande samspel. Han menar att vi ska söka upp spännande interaktioner och 

involvera oss i dem. Inte vara passiv utan fråga det vi behöver fråga om, säga hur vi själva 

tänker och vara öppen för andras bidrag. Det du kan ska du visa och berätta om, det du inte 

kan måste du fråga om. Förskollärarna anser att specialpedagogerna ska arbeta i team och ta 

hjälp av varandras kunskap, för att kunna stötta förskolans pedagoger på bästa sätt. En av 

specialpedagogerna säger att hon har varit på föreläsningar och haft möjlighet att träffa och 

utbyta erfarenheter med kollegor från övriga delar av landet, vilket har varit väldigt 

utvecklande och stimulerande.  

Jag upplever att förskollärarna i min studie har en övervikt på förväntad stöttning. De vill 

gärna att specialpedagogen kommer och berättar för dem hur de ska göra, både gällande 

förhållningsätt och miljö. Förskollärare vet ibland själva hur de ska göra, men vill då ha 

bekräftelse från specialpedagog att de gör rätt. Vygotskij (1999) ansåg att det som någon kan 

göra med lite hjälp i dag kan det göra själv i morgon, och menade att sociokulturell teori är 

en balans mellan att stötta och utmana. Jag menar att när pedagogerna får bekräftelse och 

uppmuntran av specialpedagogerna, samt möjlighet till samtal kring sitt pedagogiska arbete, 

kommer de att bli mer självständiga och tro på sin egen kunskap. 

Specialpedagogernas roll är bland annat att stötta pedagogerna att se på den miljö som barnet 

befinner sig i, att ifrågasätta om det är lustfyllt för barnet att vara där. I studier i början av 

2000-talet, ses inte barnet som bärare av problemet, där har forskningen istället inriktat sig på 

barnets svårigheter i en lärandekontext, miljön där barnet vistas i (Rosenqvist, Persson & 

Emanuelsson, 2001). 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att belysa förskollärares, specialpedagogers och förskolelednings 

uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan. Fokus ligger på de 

tre frågeställningarna. Under varje frågeställning finns en kort sammanfattning av resultatet. 

Därefter sammanfattar jag och reflekterar kring några, enligt mig, intressanta slutsatser i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer några avslutande ord, 

reflektion över studiens genomförande, samt ett kort förslag till fortsatt forskning. 

 

Specialpedagogens roll i förskolan enligt förskollärares, specialpedagogers 

och förskolelednings förväntningar 
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En slutsats jag kan dra utifrån studien är att förväntningen på specialpedagogens roll skiljer 

sig åt mellan de olika yrkesgrupperna. Förskollärarna vill att specialpedagogen ska ha en 

stöttande, bekräftande och rådgörande roll. Specialpedagoger betonar att specialpedagogik är 

ett tillsammansarbete, att det är nödvändigt att specialpedagoger, förskolans pedagoger och 

föräldrar jobbar tillsammans. Förskoleledning anser att en av specialpedagogens roller är att 

tydliggöra förskolepedagogernas uppdragsfokus, och detta bland annat genom att handleda. 

 

Det framkommer i min studie att förskollärarna vill ha råd och stöd, och att bli lyssnade på. 

Förskoleledarna nämner handledning som en av specialpedagogens huvuduppgifter, medan 

specialpedagogerna inte alls tycker att de nyttjats till handledning genom åren, trots att en av 

specialpedagogerna till och med påkostats en dyr vidareutbildning. Specialpedagogerna anser 

att de har bidragit mer med råd och stöd till förskolans pedagoger, än regelrätt handledning. 

Cederberg-Scheike (2016) säger att ett vanligt samtal kan vara problemlösning och handla 

om att få prata av sig, få råd och stöd. Ett fördjupande samtal, handledningssamtal, utvidgar 

och fördjupar tänkandet och ”ritar om kartan över terrängen” i tanke och handling.  

 

Att förskollärarna önskar besök av specialpedagog i sin vardagsverksamhet och att utifrån 

det få bekräftelse på sitt arbete, är en av de slutsatser jag kan dra utifrån min studie. 

Förskoleledarna uttrycker oro över att många pedagoger har tappat sin arbetsglädje och 

behöver stöd från både förskoleledning och specialpedagog i att fokusera på det positiva. 

Ordet bollplank använder både förskollärare, specialpedagoger och förskoleledning frekvent 

i min studie. Cederberg-Scheike (2016) menar att förskolans pedagoger dagligen ställs inför 

nya utmaningar och att de, oavsett om de har lång eller kort tid av yrket, behöver få stöd i 

dessa utmaningar. Utifrån min studie drar jag slutsatsen att dessa utmaningar mestadels 

består i vilket förhållningssätt och bemötande pedagogerna ska använda sig av gentemot 

barnen. Brodins och Renblad (2013) studie visar att specialpedagoger upplever att deras 

viktigaste roll i förskolan är som handledare, rådgivare och bollplank till pedagogerna. 

Brodin och Renblad säger att pedagogerna behöver ges möjlighet att ventilera, få bekräftelse 

och nya infallsvinklar. Jag upplever att förskollärarna uttrycker som sitt största behov, att 

någon lyssnar på dem och kommer med bekräftelse och uppmuntran. De känner sig många 

gånger ensamma och utelämnade. De uttrycker att de inte haft något pedagogiskt stöd under 

de senaste åren. Undersökt kommun har endast haft en halvtids specialpedagog anställd 

under de senaste åren som inte haft möjlighet att göra mer än så kallade 

brandkårsutryckningar, vilket alla yrkesgrupper bekräftar. Förskollärarna säger till och med 

att de har glömt bort att de har möjlighet till specialpedagogisk kompetens. Sundqvist (2012) 

anser att handledarrollen kräver lyhördhet. Specialpedagogen behöver fråga sig vad den här 

personen egentligen behöver. Kanske har den ett behov av att prata av sig, eller att få 

bekräftelse på att den gör sitt bästa, eller är det konkret hjälp och konkreta förslag som 

efterfrågas. Hannås och Hanssen (2016) anser att pedagogernas känsla av att inte ha 

tillräckliga kunskaper påverkar deras tilltro till att de kan lösa sina arbetsuppgifter och att de 

behöver handledning av någon med kunskaper i specialpedagogik som kan höja deras 

kunskapsnivå. Langelotz (2014) anser att lärare ofta blir en bättre pedagog genom 

handledning samt att det främjar inkludering. Detta genom att det i arbetslaget finns samlad 

kunskap om barnen och att varje pedagog bidrar med sin pusselbit. 
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Lutz (2013) menar att det redan 1951 fanns ett frö till dagens samtal om det kompetenta 

barnet, vilket jag finner intressant. Jag upplever i min studie att vetskapen om att 

utvecklingsriskerna och möjligheterna är stora i förskoleåldern, sätter stor press på dagens 

pedagoger. Vi vill göra allt vi kan för att barnen i förskolan ska nå sitt bästa jag, men många 

pedagoger känner att resurserna och möjligheterna inte räcker till. Både specialpedagoger 

och förskoleledning lyfter att förskolepedagogerna besitter stor pedagogisk kunskap, men 

behöver handledning för att utvecklas. Sjömans (2018) avhandling visar att det har stor 

betydelse för barnets utveckling, att förstärka det som fungerar och att fokusera på det 

positiva. Sundqvist (2012) anser att barnens tid är dyrbar och att de behöver få undervisning 

på rätt nivå, och därför är det nödvändigt att de handledande samtalen leder till nya sätt att 

jobba med barnen. Jag märker en frustration från specialpedagogerna att inte få möjlighet att 

handleda när de vet vilken möjlighet till utveckling det kan ge. Brodin och Hylander (2002) 

anser att en av de vanligaste frågorna som pedagoger i förskolan ställer är just kring 

förhållningssätt, samtidigt som de vet att ingen kan svara exakt på hur du ska förhålla dig till 

just det här barnet. Brodin och Hylander säger att förskolans pedagoger ofta är mycket bra på 

kommunikation med barnet, och menar att det är en del av den så kallade tysta kunskapen 

inom förskolan. Lutz (2013) anser att specialpedagogik inte handlar om en arsenal av 

specifika metoder för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, utan att det handlar om 

förhållningssätt och bemötande och en öppenhet att kritiskt granska den lärmiljö vi erbjuder 

barnen. Utifrån det drar jag slutsatsen att specialpedagogen har en viktig roll, att hjälpa 

pedagogerna att lyfta och se på den kompetens de har och fokusera på möjligheterna och 

styrkorna, både hos varje enskilt barn, men även i hela verksamheten. 

En av förskoleledarna menar att specialpedagogen måste hitta sitt mandat, vinna förtroende 

hos pedagogerna i förskolan, och att precis som pedagogerna behöver hitta rätt bemötande 

mot barnen, behöver specialpedagogen finna rätt bemötande mot förskolans pedagoger. Där 

tror jag att nyckeln till mycket finns, att bygga relationer och vinna förtroende. Relationer 

mellan de olika yrkesprofessionerna, relationer mellan pedagogerna, till föräldrarna, och 

framför allt att bygga äkta, trygga och stabila relationer till barnen. Nyfikenhet är en viktig 

drivkraft för barns utveckling, och nyfikna barn behöver nyfikna vuxna (Brodin & Hylander, 

2002). Vi vuxna behöver vara nyfikna på barnens tankar, och även på varandras pedagogiska 

tankar. 

Specialpedagogerna i min studie betonar att föräldrarsamverkan är viktigt, och att föräldrarna 

ska vara med i hela processen, vilket de menar är självklart utifrån läroplanen. De säger att 

de alltid tar med föräldrarna från början av processen för att få deras kunskap om barnet.  

Brodin och Renblad (2014) lyfter föräldrarnas viktiga roll i samarbetet med förskolans 

pedagoger och specialpedagog, och att läroplanen är ett stöd så att fokus blir på barnet. 

Sandberg och Vuorinen (2007) anser att det i Sverige finns en politisk ambition att stärka 

samverkan mellan hem och förskola. I deras studie betonar pedagoger och förskoleledare 

behovet av denna samverkan men ser mer till föräldrarnas behov av stöd i sin föräldraroll. 

Förskollärarna i min studie betonar föräldrarnas behov av stöd och säger att de behöver stöd 

och tips bland annat kring hur de ska tänka hemma. Förskollärarna har förväntningar på att 
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specialpedagog ska kunna stötta dem gällande detta. Jag anser att specialpedagogerna 

däremot, ser föräldrarna mer som samarbetspartners.  Förskoleledarna nämner inte 

föräldrarnas roll nämnvärt.  

I undersökt kommun finns ingen arbetsbeskrivning för specialpedagoger. En av 

förskoleledarna menar att det är omodernt med arbetsbeskrivningar, och säger att man kan bli 

låst och mindre flexibel vid en arbetsbeskrivning. Förskoleledning betonar att 

specialpedagogerna arbetar på förskolechefens uppdrag. Det framgår även i studien att 

förskoleledarna använder specialpedagogens kompetens olika. Rosenqvist, Persson och 

Emanuelsson (2001) anser att som specialpedagog är det viktigt att tydligt definiera sin 

yrkesroll samt att arbetsgivare och arbetstagare är överens om arbetsbeskrivningen. Jag anser 

att det är minst lika viktigt att förskoleledningen tydligt definierar specialpedagogernas 

yrkesroll.  

 

En slutsats utifrån min studie är att specialpedagogerna upplever att förskolecheferna ringer 

när det brinner som mest, är mest akut, men menar att förskoleledarna måste inse att 

handledning är förebyggande och viktigt för pedagogernas eget lärande. Åsikter kommer 

fram om att förskoleledning inte har kunskap om specialpedagogernas kompetens och att de 

därför inte nyttjas utifrån sina kunskaper. Sundqvist (2012) säger att det i Sverige är 

vanligare, än i Finland, att specialpedagogen kopplas in när det redan har uppstått problem, 

och att risken då blir att specialpedagogen blir en quick fixer, att arbetet består mest av 

ständiga brandkårsutryckningar. Shepherd och Hasazi (2007) menar att en av de viktigaste 

faktorerna för en positiv inkludering är ledningens attityd och kunskap. En ledare, i min 

studie, betonar att specialpedagogen måste erövra sin plats och sin roll och skapa sitt eget 

mandat i organisationen. Hen menar att specialpedagogen behöver vinna förtroende hos 

pedagoger i förskolan, och visa att det här är min roll och mitt uppdrag hos er. Byström och 

Nilsson (2003) säger att specialpedagogen behöver tydliggöra sin kompetens, skapa en fast 

yrkesidentitet och visar genom sin studie att förskoleledningens kunskap och inflytande har 

den största betydelsen för att specialpedagogen ska lyckas med sitt specialpedagogiska 

uppdrag.   

 

Både förskolledning och specialpedagoger anser att det redan finns mycket kunskap i 

förskolans arbetslag, men att pedagogerna måste få möjlighet att reflektera kring den 

kunskapen. En av förskoleledarna menar att specialpedagogens roll bland mycket annat är att 

klargöra pedagogernas uppdragsfokus. Cederberg-Scheike (2016) anser att en förutsättning 

för att kunna arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är att vi är klara med 

grunderna till vårt handlande. Specialpedagogen i min studie anser att reflektionstid och 

handledning är en förutsättning för att klargöra grunderna till förhållningssätt, bemötande 

och handlande, samt att förskoleledning kan se specialpedagogen som en 

utbildningsmöjlighet för pedagogerna. 

Tillsammansarbete är när specialpedagog, förskolans pedagoger och föräldrar bidrar med 

sina pusselbitar för att få en helhetsbild av barnet, ger sin syn på barnets styrkor och 

svårigheter. Det är då det blir specialpedagogik, menar en av specialpedagogerna, och 
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betonar att hen inte kan jobba själv. Egelund, Haug och Persson (2006) bekräftar detta och 

säger att hela organisationen måste vara delaktig för att inkludering ska genomsyra 

förskolans verksamhet. Egelund, Haug och Persson anser att det måste finnas förutsättningar 

för reflektion och diskussion mellan pedagoger och specialpedagog. De betonar att nära 

samarbete mellan pedagog, föräldrar, specialpedagog och förskolechef är en viktig 

förutsättning för inkludering av barn i behov av särskilt stöd.  Jag tror inte att förskollärare 

och specialpedagoger i min studie tänker på samma sätt när det gäller tillsammansarbetet, 

förskollärarna vill att specialpedagoger ger dem, och föräldrarna, råd och stöd. När 

specialpedagogerna pratar om tillsammansarbetet så inkluderar de föräldrar och pedagoger, 

ledarna nämner de inte i detta sammanhang. 

Tätare verksamhetsbesök och mer kontakt med specialpedagog är en stark önskan från 

förskollärarna i studien. Även mail- och telefonkontakt är viktigt för att hålla kontakten 

mellan verksamhetsbesöken, menar de. Eriksson (2009) anser att väsentligt för en 

inkluderande verksamhet är att specialpedagoger har ett nära samarbete med pedagoger och 

förskoleledning. Eriksson säger att det även från ledningsnivå är viktigt att låta pedagogerna 

känna uppskattning.  

 

Utveckling av specialpedagogens arbete i skolan  

Förskollärarna önskar att specialpedagogen besöker dem oftare i verksamheten, samt har mer 

tid för samtal, råd och stöd. Specialpedagogerna själva önskar utveckla kommunens 

barnhälsoteam för att kunna jobba mer förebyggande. Förskoleledning menar att de drömmer 

om ett team med psykolog, logoped med flera. De anser även att de behöver hjälp av 

specialpedagog att få pedagogerna att fokusera på det positiva, att finna arbetsglädjen. 

 

I studien framkommer att det många gånger är att hitta det rätta förhållningsättet till barnet, 

som är det svåra uppdraget. När relationen är byggd och pedagogerna har hittat fungerande 

förhållningssätt och bemötande, så vittnar förskollärarna om att det mesta fungerar och att 

det är roligt att vara pedagog. Brodin och Hylander (2002) menar att som pedagog i 

förskolan är grunden för allt arbete att upprätta en ömsesidig kontakt och kommunikation 

med barnet. Om den saknas kommer man ingenstans med sitt pedagogiska uppdrag. När den 

finns fungerar det mesta, och det är roligt, och inte så svårt att vara pedagog (Brodin & 

Hylander). Där menar jag att specialpedagogerna har en viktig arbetsuppgift, att stötta 

pedagogerna att finna rätt individuellt, förhållningssätt. Häri ligger eventuellt en nyckel till 

att hitta arbetsglädjen igen, som en av ledarna menar saknas. Lutz (2013) anser att 

pedagogiska avvägningar många gånger är komplexa, och att pedagogik är något som bygger 

på kreativitet, vilket gör att det finns risker med att slå sig till ro och ”ha det som fungerar” 

som en ledstjärna i sitt arbete. Man bör ställa sig frågor som varför och hur pedagogiska 

avvägningar fungerar, för att ha som en förberedelse inför de gånger man kör fast i sitt arbete 

med barnen. I detta, menar Lutz, ligger att förstå sin verksamhet vetenskapligt och teoretiskt. 

 

Förskollärare, specialpedagoger och förskoleledning pratar alla om vikten av tidiga insatser, 

att tidigt kunna identifiera och stötta barnen som behöver extra stöd i sin utveckling. 
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Specialpedagoger och förskoleledning nämner även det viktiga förebyggande arbetet. Jag 

upplever att specialpedagogerna har konkreta förslag till förbättring av att arbeta 

förebyggande och med tidiga insatser. Detta genom ett utökat barnhälsoteam, att vara ute mer 

kontinuerligt i förskolans verksamhet, samt handledning. Sjömans (2018) avhandling visar 

att många förskolor väntar med insatser till barnet är fyra, fem år, trots att pedagogerna långt 

tidigare har upplevt att barnets svårigheter påverkar vardagen. En av förklaringarna är att 

pedagogerna ofta saknar strategier för att ge rätt typ av stöd. Sjömans studie visar att ett fåtal 

av pedagogerna har tillgång till handledning. Sjöman (2018) anser att specialpedagoger 

borde ingå som en naturlig del i förskolans arbetslag för att stärka likvärdigheten. Resultatet 

av Sjömans studie visar att när hjälpen sätts in i god tid kan barnens svårigheter minska och 

inlärningen underlättas. Om de olika yrkesgrupperna i min studie, kan hitta fler 

samarbetsytor, som en av ledarna uttrycker det, så anser jag att de har goda förutsättningar att 

arbeta med dessa tidiga insatser. 

 

En av slutsatserna i studien är att alla yrkesgrupper anser att ett utökat barnhälsoteam, med 

fler professioner, vore en kvalitetshöjning. Förskollärarna menar att de skulle ha möjlighet att 

få mer information kring specifika sjukdomar som till exempel allergi, eftersom det ibland 

kan vara svårt att få korrekt kunskap genom föräldrarna. Förskollärarna säger även att ett 

barn måste må bra för att kunna lära och att ett utökat barnhälsoteam skulle vara en hjälp i 

detta arbete. Specialpedagogerna menar att ett sådant barnhälsoteam skulle bidra till en 

klarare ansvarsfördelning mellan de olika yrkesprofessionerna. Förskoleledningen ser 

fördelarna med ett utökat barnhälsoteam, men tror att kommunen är för liten för att ha 

möjlighet att bilda ett sådant. Sjöman (2018) anser att ett närmare samarbete mellan 

habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin och resursteam i kommunerna kan vara en väg att 

gå när man känner oro för ett barn. Skollagens krav på elevhälsa omfattar inte förskolan, utan 

gäller från förskoleklass och uppåt.  Det finns därmed inget krav på att förskolan ska ha 

tillgång till läkare, sjuksköterska, psykolog eller kurator. Förskolechefen har däremot ansvar 

för att barn som behöver särskilt stöd får det stöd de behöver (SFS nr 2010:800). I arbetet 

med nya skollagen diskuterades frågan om att göra elevhälsa i förskolan till ett lagkrav, men 

regeringen avstod, och hävdar att det är barnavårdscentralerna som är ansvariga för barnen i 

förskolan (Hagström, 2018:4). Jag menar att BVC jobbar mot föräldrarna med medicinskt 

stöd, men i ett utökat elevhälsoteam handlar det om att blanda olika kompetenser, att få 

medicinsk och pedagogisk kunskap i samarbete. 

 

Svårigheter gällande specialpedagogens arbete i förskolan 

Förskollärarna ser en svårighet i att specialpedagogerna i kommunen har ett stort 

upptagningsområde, de kan få vänta länge på att de kan besöka verksamheten. Förskollärarna 

har även saknat pedagogiskt stöd de senaste åren. Specialpedagoger upplever att de inte 

nyttjas till det de har utbildning för, såsom handledning, utan att de istället får rycka ut när 

det ”brinner som mest”. Förskoleledning menar att de stora avstånden i kommunen, samt för 

få specialpedagoger fördelat på förskolorna, gör att specialpedagogernas uppdrag måste 

prioriteras. Det finns upplevelse från specialpedagog att inte nyttjas utifrån sin kompetens 

och menar att man som handledare blir lite gnisslig, ringrostig, av att inte få möjlighet att 
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handleda regelbundet. Det är ett arbete som kräver träning och kontinuitet. Cederberg-

Scheike (2016) menar att handledning tar tid att lära sig. Jag kan se att de olika 

professionernas förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan kan innebära svårigheter 

om inte samarbetsytor hittas. 

En av slutsatserna utifrån min studie är att det är brist på utbildade pedagoger i förskolan 

vilket resulterar i att många som arbetar inom förskolan är outbildade. Flertalet vikarier 

kommer direkt från gymnasiet och saknar även erfarenhet. Förskollärare uttrycker att det kan 

bli tungjobbat att vara ensam förskollärare på en avdelning, med allt ansvar det innebär, och 

att de även känner sig ensamma i pedagogiska samtal. I dag tillbringar majoriteten av alla 

barn 1-5 år sina dagar i förskolans verksamhet. Helldin och Sahlin (2010) beskriver arbetet i 

förskolan under 1990-talet då specialpedagog nämndes för första gången i styrdokumenten. 

Bakgrunden till det var att alla barn från ett och ett halvt års ålder skulle erbjudas plats i 

förskolan, men trots det anställdes inte fler pedagoger. Det resulterade i att 

personalomsättningen var hög och ofta med outbildade vikarier och resurser som arbetade 

med barnen i behov av särskilt stöd. Juul och Jensen (2003) påpekar att barnantalet i 

grupperna samt det pedagogiska förhållningssättet har stor betydelse för kvaliteten i 

verksamheten. Jag ser en igenkänning från 1990-talet utifrån det Helldin och Sahlin 

beskriver, och menar att specialpedagogisk kompetens är minst lika viktig i dag. 

Från förskoleledare framkommer att det är viktigt som specialpedagog att bygga upp ett 

förtroende hos förskolepedagogerna, och att det därför kan behövas tio gånger innan 

specialpedagogen kan komma med ett förslag till förändring. Samtidigt menar förskoleledare 

att det på grund av bristande ekonomi samt att barnen bör ha sina ordinarie pedagoger dagtid, 

är det önskvärt att handledning sker på kvällstid. Både förskollärare, specialpedagoger och en 

förskoleledare menar att pedagogerna är för trötta för att ha handledning med kvalitet under 

kvällstid. Eriksson (2009) anser att för att lyckas skapa inkluderande miljöer för alla barn 

krävs ett medvetet arbete som bygger på att pedagoger i arbetslagen ges tid och 

förutsättningar för detta. Sundqvist (2012) säger att de flesta handledningssamtal ger resultat, 

och det snabbt. Redan efter en halvtimme kan kan en förändring märkas, en ide ha kläckts. 

Detta blir för mig, motsägelsefullt då det i studien framkommer att det finns svårigheter att 

hitta tid för handledning. Frågan är då när handledning kan ske, och om den kan ske. 

Avslutande kommentarer 

Det har varit ett givande arbete att genomföra denna studie. Jag ser att jag har stor nytta av 

den här kunskapen i min kommande yrkesroll som specialpedagog. Jag har lärt mig mycket 

under resans gång. När jag har arbetat med denna studie, så slår det mig, att förskolans 

pedagoger i samarbete med specialpedagog, kanske har världens viktigaste jobb! Det är ett 

viktigt förtroende att förvalta. I mitt resultat kan jag utläsa några övergripande slutsatser från 

studien.  

 Regelbunden handledning för pedagoger ger möjlighet att jobba förebyggande och 

proaktivt och att stärka arbetsglädjen. 

 En rimlig och tydlig arbetsbeskrivning ger en samsyn med förskoleledning, en 

enighet i synen på vad som ingår i specialpedagogens uppdrag. 
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 Ett teamarbete mellan specialpedagogerna ger möjlighet att kunna stötta varandra, att 

jobba tillsammans. 

 

Metoddiskussion  

Under denna rubrik förs ett resonemang kring den metod som använts i studien. 

Att ha intervju som metod är tidskrävande och mycket tid har avsatts för sammanställning. 

Jag har gjort elva intervjuer, först transkriberat dem och därefter sammanfattat, färgmarkerat 

och analyserat. Jag valde intervju som metod utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, 

samt utifrån den kunskap jag ville utveckla. Eftersom jag har använt både enkät och intervju 

som datasamlingsmetod i tidigare uppgifter, under utbildningen, hade jag erfarenhet av båda 

och valde även utifrån det intervju. Jag är nöjd med resultatet i intervjuerna, även om det 

finns mer att utveckla. Informanterna var engagerade och flera av dem uttalade att det var 

givande att få samtala kring detta. Det märktes att det fanns ett stort behov av att få prata, så 

ibland föll vi utanför fokus. Jag kunde märka en skillnad i intervjuerna mellan informanterna. 

Förskollärarna har ett stort behov av att samtala kring dessa frågor, så där blev det oftare att 

jag fick styra tillbaka frågorna till intervjuguiden. Förskoleledning och specialpedagoger höll 

sig i större utsträckning till intervjuguiden. 

Trost (2010) säger att det inte är lätt att ställa enkla och raka frågor, trots att det är en 

nödvändighet, men menar att man kan träna upp sig till det. Jag märker att jag har utvecklat 

min intervjuteknik under min studietid, men är långt ifrån fullärd. Jag rycktes med i samtalen 

eftersom jag är engagerad i ämnet, så jag hade ibland svårt att själv vara tyst. Det var lärorikt 

att i transkriberingen lyssna till mig själv, jag lärde mig utifrån det, mer för varje intervju jag 

gjorde och lyssnade till. 

Trots att jag valde ett lugnt ställe att genomföra intervju på, kunde vi ibland bli störda, och 

vid någon transkribering hörde jag ljud som kom utifrån.  

För att spara tid hade jag kunnat välja att göra fler än en gruppintervju, men på grund av det 

geografiska avståndet mellan förskolorna var det enklare att intervjua övriga informanter en 

och en. Jag tror att det har blivit mer givande svar utifrån enskilda intervjuer, eftersom 

informanterna då får mer talutrymme, och inte behöver ta hänsyn till varandras svar. Om det 

funnits mer tid för studien hade jag velat intervjua fler förskollärare för att få ett större 

underlag. 

Fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra om denna studie med fler förskoleinformanter, samt att jämföra 

specialpedagogens arbete med andra kommuner. Min tanke inledningsvis var att intervjua 

specialpedagoger i närliggande kommuner, men jag insåg att arbetet då skulle bli för 

omfattande. Jag är nyfiken på en fortsatt studie kring handledning och pedagogers 

arbetsglädje. Kan arbetsglädjen öka genom regelbunden handledning? 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej!      180925 

 

Jag skriver just nu mitt examensarbete inom specialpedagogutbildningen. Jag har valt att 

undersöka specialpedagogens roll i förskolan.  

Syftet med studien är att belysa förskollärares, specialpedagogers och förskolelednings 

förväntningar på specialpedagogens arbete i förskolan.  Vilken roll förväntas 

specialpedagogen ha, vad förväntas ingå i arbetsuppgifterna samt vilka möjligheter och 

svårigheter kan de olika yrkesgrupperna se? 

 

För att kunna genomföra denna studie hoppas jag på att få intervjua dig om dina erfarenheter 

kring dessa frågor. Intervjun beräknas ta 60 minuter. 

Det är viktigt att vi kan sitta ostört, på en plats du bestämmer eller i mitt arbetsrum. 

Intervjufrågorna skickas ut i förväg, och jag har önskemål om att spela in intervjun så att 

jag sedan kan lyssna i lugn och ro. 

 

I studien utgår jag från Vetenskapsrådets etiska principer, vilket innebär att intervjun är 

frivillig, du har möjlighet att avbryta din medverkan när som helst utan motivering. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och det insamlade materialet kommer enbart 

att användas i denna forskning. Råmaterialet är det endast jag som kommer att ha 

tillgång till och kommer efter bearbetning att makuleras. 

 

När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgängligt i en databas vid 

Umeå Universitet.  

 

Har du några eventuella frågor maila kristina.strand@xxxxxxxx.se 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand// Kristina Strand 
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Bilaga 2. Intervjuguide ”Specialpedagogens roll i förskolan” 

 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur många år har du inom yrket? 

 Hur lång tid har du arbetat i nuvarande yrkesroll? 

 Beskriv organisationen där du samt specialpedagogerna ingår! 

 Hur många specialpedagoger finns anställda i relation till antalet förskolor? 

 Hur är de specialpedagogiska insatserna organiserade på förskolan?           

 Förekommer det något nätverk? Beskriv! 

 Finns barnhälsoteam? Beskriv! 

 Finns behov av specialpedagog i förskolan? 

Vilken roll förväntar sig förskollärare, specialpedagoger och förskoleledning 

att specialpedagog ska ha i förskolan? 

 

 Vad innebär specialpedagogik för dej? 

 Vad anser du att specialpedagogiska insatser innebär? 

 Beskriv vad det innebär i förskolan! 

 När anser du att det behövs specialpedagogiska insatser? 

 Vad anser du vara kärnan i det specialpedagogiska arbetet i förskolan? 

 Vilka behov och insatser anser du är viktiga och betydelsefulla i det 

specialpedagogiska arbetet i verksamheten och i organisationen? 

 Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogerna, utifrån din erfarenhet? Ge gärna 

exempel! 

 Delge gärna ett exempel där du haft kontakt med specialpedagog i din verksamhet! 

 Beskriv hur du uppfattar specialpedagogens roll i förskolan! 

 Hur kan specialpedagog bidra i föräldrasamverkan? 

Vilka förväntningar finns på innehållet i specialpedagogens arbete i 

förskolan enligt de olika yrkesgrupperna? 

 

 Hur anser du att förskollärare och specialpedagog kan samverka kring det 

specialpedagogiska arbetet? Exempel? För – och nackdelar? 

 Vilken kompetens anser du att en specialpedagog bör ha? 
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 Vilka förväntningar upplever du att förskollärarna (förskolecheferna) har på 

specialpedagog?  

 Vad anser du att specialpedagogerna kan bidra med i verksamheten? 

 Hur använder ni specialpedagogisk kompetens i er verksamhet? 

 Inom vilka olika områden arbetar specialpedagogerna? 

 Hur vill du använda specialpedagogerna i förskoleverksamheten och vad ser du för 

hinder och möjligheter till det? 

 Vad ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter i förskolan? 

 Känner du till om specialpedagogerna har någon arbetsbeskrivning? Någon ”MoA”, 

mål och ansvar? 

 Kan du ge konkreta exempel på när du har fått stöd av specialpedagog? 

 Vad kan specialpedagog stötta er med i verksamheten? Ge exempel! 

 Hur vill du att samarbetet med, och stödet från, specialpedagog ska vara? Önska fritt 

utan att tänka på ekonomi eller andra eventuella hinder. 

 

 

Vilka möjligheter och svårigheter finns gällande specialpedagogens roll i 

förskolan? 

 Vilka hinder och möjligheter finns det kring vad specialpedagogen kan bidra med i 

verksamheten? Ge exempel! 

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns för det specialpedagogiska området i förskolan? 

Möjligheter och svårigheter? Ge gärna exempel! 

 Vilka möjligheter finns när det gäller specialpedagogens arbete i förskolan? 

 Vilka hinder har ni stött på i detta arbete? Om ni upplevt hinder, hur har dessa 

hanterats? 

 

 (Vilka olika kompetenser förväntar sig de olika yrkesgrupperna att en 

specialpedagog har?) 

 Vilka kompetenser är viktiga att en specialpedagog har? 

 


